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Emenda 1734
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Somma ta' EUR 30 miljun għandha 
tinġibed mill-allokazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u tintuża biex tiffinanzja l-
premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali msemmija fl-Artikolu 56.

imħassar

Or. de

Emenda 1735
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Somma ta' EUR 30 miljun għandha 
tinġibed mill-allokazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u tintuża biex tiffinanzja l-
premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali msemmija fl-Artikolu 56.

imħassar

Or. it

Emenda 1736
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Somma ta' EUR 30 miljun għandha 
tinġibed mill-allokazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u tintuża biex tiffinanzja l-

imħassar
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premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali msemmija fl-Artikolu 56.

Or. fr

Emenda 1737
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Somma ta' EUR 30 miljun għandha 
tinġibed mill-allokazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u tintuża biex tiffinanzja l-
premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali msemmija fl-Artikolu 56.

imħassar

Or. en

Emenda 1738
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Somma ta' EUR 30 miljun għandha 
tinġibed mill-allokazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u tintuża biex tiffinanzja l-
premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali msemmija fl-Artikolu 56.

imħassar

Or. en

Emenda 1739
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Somma ta' EUR 30 miljun għandha 
tinġibed mill-allokazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u tintuża biex tiffinanzja l-
premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali msemmija fl-Artikolu 56.

imħassar

Or. ro

Emenda 1740
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Somma ta' EUR 30 miljun għandha 
tinġibed mill-allokazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u tintuża biex tiffinanzja l-
premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali msemmija fl-Artikolu 56.

2. Fuq inizjattiva tal-Istati Membri, sa 
massimu ta' 4 % tal-ammont totali ta' kull 
programm ta' żvilupp rurali jista' jiġi 
ddedikat għall-kompiti msemmija fl-
Artikolu 52 tar-Regolament (UE) 
Nru [CSF/2012], kif ukoll għal spejjeż 
b'rabta ma' xogħol preparatorju għad-
delimitazzjoni ta' żoni li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali msemmija fl-
Artikolu 33(3).
L-ispejjeż relatati mal-korp ta' 
ċertifikazzjoni msemmi fl-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru HR/2012 ma 
jkunux eliġibbli skont dan il-paragrafu.
Fi ħdan il-limitu ta' 4 %, ammont ikun 
riservat għall-istabbiliment u l-
operazzjoni tan-netwerk rurali nazzjonali 
msemmi fl-Artikolu 55.

Or. en

Emenda 1741
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Somma ta' EUR 30 miljun għandha
tinġibed mill-allokazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u tintuża biex tiffinanzja l-
premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali msemmija fl-Artikolu 56.

2. Tinġibed somma mill-allokazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 u tintuża biex 
tiffinanzja l-premju għal kooperazzjoni 
innovattiva lokali msemmija fl-
Artikolu 56.

Or. pt

Emenda 1742
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq inizjattiva tal-Istati Membri, sa 
massimu ta' 4 % tal-ammont totali ta' kull 
programm ta' żvilupp rurali jista' jiġi 
ddedikat għall-kompiti msemmija fl-
Artikolu 52 tar-Regolament (UE) 
Nru [CSF/2012], kif ukoll għal spejjeż 
b'rabta ma' xogħol preparatorju għad-
delimitazzjoni ta' żoni li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali msemmija fl-
Artikolu 33(3).

Fil-każ ta' programmi ta' żvilupp rurali li 
jkopru ż-żewġ tipi ta' reġjuni eliġibbli 
f'reġjuni anqas żviluppati, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi u l-gżejjer minuri tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93 u fir-reġjuni l-oħra, ir-rata 
ta' kontribuzzjoni tal-FAEŻR għall-
assistenza teknika msemmija fl-
Artikolu 65(3) tista' tiġi determinata billi 
jitqies it-tip ta' reġjuni predominanti, 
skont in-numru tagħhom, fil-programm.

Or. en

Emenda 1743
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq inizjattiva tal-Istati Membri, sa Fuq inizjattiva tal-Istati Membri, sa 
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massimu ta' 4 % tal-ammont totali ta' kull 
programm ta' żvilupp rurali jista' jiġi 
ddedikat għall-kompiti msemmija fl-
Artikolu 52 tar-Regolament (UE) 
Nru [CSF/2012], kif ukoll għal spejjeż 
b'rabta ma' xogħol preparatorju għad-
delimitazzjoni ta' żoni li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali msemmija fl-
Artikolu 33(3).

massimu ta' 4 % tal-ammont totali ta' kull 
programm ta' żvilupp rurali jista' jiġi 
ddedikat għall-kompiti msemmija fl-
Artikolu 52 tar-Regolament (UE) 
Nru [CSF/2012], kif ukoll għal spejjeż 
b'rabta ma' xogħol preparatorju għad-
delimitazzjoni ta' żoni li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali u speċifiċi oħra
msemmija fl-Artikolu 33.

Or. bg

Emenda 1744
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi ħdan il-limitu ta' 4 %, ammont għandu 
jkun riservat għall-istabbiliment u l-
operazzjoni tan-netwerk rurali nazzjonali 
msemmi fl-Artikolu 55.

Fi ħdan il-limitu ta' 4 %, ammont għandu 
jkun riservat għall-istabbiliment u l-
operazzjoni tan-netwerk rurali nazzjonali 
msemmi fl-Artikolu 55 u għal attivitajiet 
ta' tħejjija, ġestjoni, segwitu, 
evalwazzjoni, informazzjoni, taħriġ u 
monitoraġġ imwettqa minn operaturi oħra 
fir-rigward ta' interventi fl-ambitu tal-
programmi.

Or. fr

Emenda 1745
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iżid l-involviment tal-partijiet 
interessati fl-implimentazzjoni tal-iżvilupp 
rurali;

(a) iżid l-involviment tal-partijiet 
interessati fl-agrikoltura u l-forestrija u ta' 
partijiet interessati rurali oħra fl-
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implimentazzjoni tal-iżvilupp rurali;

Or. de

Emenda 1746
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzattiva u l-operat tan-
Netwerk Ewropew għal Netwerk ta' 
Żvilupp Rurali. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 rigward l-istruttura 
organizzattiva u l-operat tan-Netwerk 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din mhijiex deċiżjoni purament ta' natura teknika.

Emenda 1747
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzattiva u l-operat tan-
Netwerk Ewropew għal Netwerk ta' 
Żvilupp Rurali. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti delegati, tistabbilixxi l-istruttura 
organizzattiva u l-operat tan-Netwerk 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali.
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Or. it

Emenda 1748
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 53 imħassar
Netwerk tas-SEI
1. Għandu jkun hemm Netwerk tas-SEI li 
jappoġġja s-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola msemmija fl-
Artikolu 61, skont l-Artikolu 51(1). Dan 
għandu jippermetti n-netwerking ta' 
gruppi operazzjonali, servizzi konsultattivi 
u riċerkaturi.
2. Il-kompiti tan-Netwerk tas-SEI 
għandhom ikunu li:
(a) jipprovdi funzjoni ta' help desk u 
jipprovdi informazzjoni lil atturi ewlenin 
dwar is-SEI;
(b) janima d-diskussjonijiet fil-livell tal-
programm bl-għan li jinkoraġġixxi l-
istabbiliment ta' gruppi operazzjonali;
(c) jeżamina b'mod analitiku u jirrapporta 
dwar ir-riżultati tar-riċerka u l-għarfien 
rilevanti għas-SEI;
(d) jiġbor, jikkonsolida u jxerred prattika 
tajba rilevanti għall-innovazzjoni;
(e) jorganizza konferenzi u workshops u
jxerred informazzjoni fil-qasam tas-SEI.
3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzattiva u l-operat tan-
Netwerk tas-[SEI]. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.
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Or. de

Emenda 1749
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 53 imħassar
Netwerk tas-SEI
1. Għandu jkun hemm Netwerk tas-SEI li 
jappoġġja s-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola msemmija fl-
Artikolu 61, skont l-Artikolu 51(1). Dan 
għandu jippermetti n-netwerking ta' 
gruppi operazzjonali, servizzi konsultattivi 
u riċerkaturi.
2. Il-kompiti tan-Netwerk tas-SEI 
għandhom ikunu li:
(a) jipprovdi funzjoni ta' help desk u 
jipprovdi informazzjoni lil atturi ewlenin 
dwar is-SEI;
(b) janima d-diskussjonijiet fil-livell tal-
programm bl-għan li jinkoraġġixxi l-
istabbiliment ta' gruppi operazzjonali;
(c) jeżamina b'mod analitiku u jirrapporta 
dwar ir-riżultati tar-riċerka u l-għarfien 
rilevanti għas-SEI;
(d) jiġbor, jikkonsolida u jxerred prattika 
tajba rilevanti għall-innovazzjoni;
(e) jorganizza konferenzi u workshops u 
jxerred informazzjoni fil-qasam tas-SEI.
3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzattiva u l-operat tan-
Netwerk tas-[SEI]. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.
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Or. ro

Emenda 1750
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jkun hemm Netwerk tas-SEI li 
jappoġġja s-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola msemmija fl-
Artikolu 61, skont l-Artikolu 51(1). Dan 
għandu jippermetti n-netwerking ta' 
gruppi operazzjonali, servizzi konsultattivi 
u riċerkaturi.

imħassar

Or. en

Emenda 1751
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jkun hemm Netwerk tas-SEI li 
jappoġġja s-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola msemmija fl-
Artikolu 61, skont l-Artikolu 51(1). Dan 
għandu jippermetti n-netwerking ta' gruppi 
operazzjonali, servizzi konsultattivi u 
riċerkaturi.

1. Għandu jkun hemm Netwerk tas-SEI li 
jappoġġja s-SEI għall-produzzjoni, il-
vijabbiltà ekonomika u s-sostenibbiltà 
agrikola msemmija fl-Artikolu 61, skont l-
Artikolu 51(1). Dan għandu jippermetti n-
netwerking ta' gruppi operattivi, servizzi 
konsultattivi u riċerkaturi.

Or. fr

Emenda 1752
Marc Tarabella
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Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jkun hemm Netwerk tas-SEI li 
jappoġġja s-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola msemmija fl-
Artikolu 61, skont l-Artikolu 51(1). Dan 
għandu jippermetti n-netwerking ta' gruppi 
operazzjonali, servizzi konsultattivi u 
riċerkaturi.

1. Għandu jkun hemm Netwerk tas-SEI li 
jappoġġja s-SEI għall-vijabbiltà 
ekonomika tal-azjendi agrikoli u s-
sostenibbiltà agrikola kif imsemmi fl-
Artikolu 61, skont l-Artikolu 51(1). Dan 
għandu jippermetti n-netwerking ta' gruppi 
operattivi, servizzi konsultattivi u 
riċerkaturi.

Or. fr

Emenda 1753
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jkun hemm Netwerk tas-SEI li 
jappoġġja s-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola msemmija fl-
Artikolu 61, skont l-Artikolu 51(1). Dan 
għandu jippermetti n-netwerking ta' gruppi 
operazzjonali, servizzi konsultattivi u 
riċerkaturi.

1. Għandu jkun hemm Netwerk tas-SEI li 
jappoġġja s-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola msemmija fl-
Artikolu 61, skont l-Artikolu 51(1). Dan 
għandu jippermetti n-netwerking ta' gruppi 
operattivi fiż-żoni rurali, ta' gruppi tal-
produtturi, servizzi konsultattivi agrikoli u 
riċerkaturi.

Or. de

Emenda 1754
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jkun hemm Netwerk tas-SEI li 
jappoġġja s-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola msemmija fl-
Artikolu 61, skont l-Artikolu 51(1). Dan 
għandu jippermetti n-netwerking ta' gruppi 
operazzjonali, servizzi konsultattivi u 
riċerkaturi.

1. Għandu jkun hemm Netwerk tas-SEI li 
jappoġġja s-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola msemmija fl-
Artikolu 61, skont l-Artikolu 51(1). Dan 
għandu jippermetti n-netwerking ta' gruppi 
operattivi, servizzi konsultattivi, NGOs u 
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 1755
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kompiti tan-Netwerk tas-SEI 
għandhom ikunu li:

imħassar

(a) jipprovdi funzjoni ta' help desk u 
jipprovdi informazzjoni lil atturi ewlenin 
dwar is-SEI;
(b) janima d-diskussjonijiet fil-livell tal-
programm bl-għan li jinkoraġġixxi l-
istabbiliment ta' gruppi operazzjonali;
(c) jeżamina b'mod analitiku u jirrapporta 
dwar ir-riżultati tar-riċerka u l-għarfien 
rilevanti għas-SEI;
(d) jiġbor, jikkonsolida u jxerred prattika 
tajba rilevanti għall-innovazzjoni;
(e) jorganizza konferenzi u workshops u 
jxerred informazzjoni fil-qasam tas-SEI.

Or. en

Emenda 1756
Hynek Fajmon



PE494.481v01-00 14/171 AM\909515MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi funzjoni ta' help desk u 
jipprovdi informazzjoni lil atturi ewlenin 
dwar is-SEI;

imħassar

Or. en

Emenda 1757
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi funzjoni ta' help desk u 
jipprovdi informazzjoni lil atturi ewlenin 
dwar is-SEI;

(a) jipprovdi funzjoni ta' help desk u 
jipprovdi informazzjoni lil atturi ewlenin, 
partikolarment lill-produtturi primarji, 
lill-fornituri tagħhom u lil min ifornu,
dwar is-SEI;

Or. de

Emenda 1758
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) janima d-diskussjonijiet fil-livell tal-
programm bl-għan li jinkoraġġixxi l-
istabbiliment ta' gruppi operazzjonali;

imħassar

Or. en
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Emenda 1759
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) janima d-diskussjonijiet fil-livell tal-
programm bl-għan li jinkoraġġixxi l-
istabbiliment ta' gruppi operazzjonali;

(b) janima d-diskussjonijiet fil-livell tal-
programm u fil-livell tal-implimentazzjoni
bl-għan li jinkoraġġixxi l-istabbiliment ta' 
gruppi operattivi lokali;

Or. de

Emenda 1760
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jeżamina b'mod analitiku u jirrapporta 
dwar ir-riżultati tar-riċerka u l-għarfien 
rilevanti għas-SEI;

imħassar

Or. en

Emenda 1761
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġbor, jikkonsolida u jxerred prattika 
tajba rilevanti għall-innovazzjoni;

imħassar

Or. en
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Emenda 1762
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġbor, jikkonsolida u jxerred prattika 
tajba rilevanti għall-innovazzjoni;

(d) jiġbor, jikkonsolida u jxerred riżultati 
tar-riċerka u teknoloġiji ġodda rilevanti 
għall-innovazzjoni;

Or. de

Emenda 1763
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġbor, jikkonsolida u jxerred prattika 
tajba rilevanti għall-innovazzjoni;

(d) jiġbor, jikkonsolida u jxerred prattika 
tajba rilevanti għall-innovazzjoni u l-
iskambju ta' għarfien;

Or. en

Emenda 1764
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Kent 
Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jistabbilixxi djalogu bejn il-bdiewa u 
l-komunità tar-riċerka;

Or. en
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Emenda 1765
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jorganizza konferenzi u workshops u 
jxerred informazzjoni fil-qasam tas-SEI.

imħassar

Or. de

Emenda 1766
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jorganizza konferenzi u workshops u 
jxerred informazzjoni fil-qasam tas-SEI.

imħassar

Or. en

Emenda 1767
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzattiva u l-operat tan-
Netwerk tas-[SEI]. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

imħassar
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Or. en

Emenda 1768
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzattiva u l-operat tan-
Netwerk tas-[SEI]. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 rigward l-istruttura 
organizzattiva u l-operat tan-Netwerk 
Ewropew tas-[SEI]. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din mhijiex deċiżjoni purament ta' natura teknika.

Emenda 1769
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzattiva u l-operat tan-
Netwerk tas-[SEI]. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti delegati, tistabbilixxi l-istruttura 
organizzattiva u l-operat tan-Netwerk tas-
[SEI].

Or. it
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Emenda 1770
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 54 imħassar
Netwerk Ewropew tal-Evalwazzjoni għall-
Iżvilupp Rurali
1. Għandu jiġi stabbilit netwerk Ewropew 
għall-evalwazzjoni tal-iżvilupp Rurali li 
jappoġġja l-evalwazzjoni ta' programmi 
għall-iżvilupp rurali skont l-
Artikolu 51(1). Dan għandu jippermetti n-
netwerking ta' dawk involuti fl-
evalwazzjoni tal-programmi għall-iżvilupp 
rurali.
2. L-għan tan-netwerk Ewropew għall-
evalwazzjoni tal-iżvilupp Rurali għandu 
jkun li jiffaċilita l-iskambju tal-ħiliet 
esperti u l-prattiki tajba dwar metodoloġiji 
tal-evalwazzjoni li jiżviluppa metodi u 
għodod ta' evalwazzjoni, li jipprovdi 
appoġġ għall-proċessi ta' evalwazzjoni u 
għall-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta.
3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzazzjonali u l-operat 
tan-netwerk Ewropew għall-evalwazzjoni 
tal-iżvilupp rurali. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

Or. es

Ġustifikazzjoni

M'hemmx bżonn li jinħoloq netwerk ta' evalwazzjoni speċifiku għall-iżvilupp rurali billi din 
għandha tkun kompetenza tan-Netwerk Ewropew għall-Iżvilupp Rurali.
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Emenda 1771
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 54 imħassar
Netwerk Ewropew tal-Evalwazzjoni għall-
Iżvilupp Rurali
1. Għandu jiġi stabbilit netwerk Ewropew 
għall-evalwazzjoni tal-iżvilupp Rurali li 
jappoġġja l-evalwazzjoni ta' programmi 
għall-iżvilupp rurali skont l-
Artikolu 51(1). Dan għandu jippermetti n-
netwerking ta' dawk involuti fl-
evalwazzjoni tal-programmi għall-iżvilupp 
rurali.
2. L-għan tan-netwerk Ewropew għall-
evalwazzjoni tal-iżvilupp Rurali għandu 
jkun li jiffaċilita l-iskambju tal-ħiliet 
esperti u l-prattiki tajba dwar metodoloġiji 
tal-evalwazzjoni li jiżviluppa metodi u 
għodod ta' evalwazzjoni, li jipprovdi 
appoġġ għall-proċessi ta' evalwazzjoni u 
għall-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta.
3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzazzjonali u l-operat 
tan-netwerk Ewropew għall-evalwazzjoni 
tal-iżvilupp rurali. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza tal-perjodu ta' programmazzjoni attwali wriet l-ħtieġa li l-għadd ta' netwerks 
jiġi ssemplifikat kemm jista' jkun. Il-kompiti tan-netwerk Ewropew għall-evalwazzjoni jistgħu 
jiġu inklużi fost dawk attribwiti lin-Netwerk Ewropew għall-Iżvilupp Rurali skont l-
Artikolu 52, partikolarment billi wieħed mill-objettivi ta' dan tal-aħħar huwa li tittejjeb il-
kwalità tal-programmi għall-iżvilupp rurali.
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Emenda 1772
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 54 imħassar
Netwerk Ewropew tal-Evalwazzjoni għall-
Iżvilupp Rurali
1. Għandu jiġi stabbilit netwerk Ewropew 
għall-evalwazzjoni tal-iżvilupp Rurali li 
jappoġġja l-evalwazzjoni ta' programmi 
għall-iżvilupp rurali skont l-
Artikolu 51(1). Dan għandu jippermetti n-
netwerking ta' dawk involuti fl-
evalwazzjoni tal-programmi għall-iżvilupp 
rurali.
2. L-għan tan-netwerk Ewropew għall-
evalwazzjoni tal-iżvilupp Rurali għandu 
jkun li jiffaċilita l-iskambju tal-ħiliet 
esperti u l-prattiki tajba dwar metodoloġiji 
tal-evalwazzjoni li jiżviluppa metodi u 
għodod ta' evalwazzjoni, li jipprovdi 
appoġġ għall-proċessi ta' evalwazzjoni u 
għall-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta.
3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzazzjonali u l-operat 
tan-netwerk Ewropew għall-evalwazzjoni 
tal-iżvilupp rurali. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dawn il-funzjonijiet jistgħu jiġu miżjuda ma' dawk tan-Netwerk Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali skont l-Artikolu 52, sabiex l-għadd ta' netwerks jiġi ssemplifikat.
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Emenda 1773
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 54 imħassar
Netwerk Ewropew tal-Evalwazzjoni għall-
Iżvilupp Rurali
1. Għandu jiġi stabbilit netwerk Ewropew 
għall-evalwazzjoni tal-iżvilupp Rurali li 
jappoġġja l-evalwazzjoni ta' programmi 
għall-iżvilupp rurali skont l-
Artikolu 51(1). Dan għandu jippermetti n-
netwerking ta' dawk involuti fl-
evalwazzjoni tal-programmi għall-iżvilupp 
rurali.
2. L-għan tan-netwerk Ewropew għall-
evalwazzjoni tal-iżvilupp Rurali għandu 
jkun li jiffaċilita l-iskambju tal-ħiliet 
esperti u l-prattiki tajba dwar metodoloġiji 
tal-evalwazzjoni li jiżviluppa metodi u 
għodod ta' evalwazzjoni, li jipprovdi 
appoġġ għall-proċessi ta' evalwazzjoni u 
għall-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta.
3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzazzjonali u l-operat 
tan-netwerk Ewropew għall-evalwazzjoni 
tal-iżvilupp rurali. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

Or. de

Emenda 1774
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 54
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 54 imħassar
Netwerk Ewropew tal-Evalwazzjoni għall-
Iżvilupp Rurali
1. Għandu jiġi stabbilit netwerk Ewropew 
għall-evalwazzjoni tal-iżvilupp Rurali li 
jappoġġja l-evalwazzjoni ta' programmi 
għall-iżvilupp rurali skont l-
Artikolu 51(1). Dan għandu jippermetti n-
netwerking ta' dawk involuti fl-
evalwazzjoni tal-programmi għall-iżvilupp 
rurali.
2. L-għan tan-netwerk Ewropew għall-
evalwazzjoni tal-iżvilupp Rurali għandu 
jkun li jiffaċilita l-iskambju tal-ħiliet 
esperti u l-prattiki tajba dwar metodoloġiji 
tal-evalwazzjoni li jiżviluppa metodi u 
għodod ta' evalwazzjoni, li jipprovdi 
appoġġ għall-proċessi ta' evalwazzjoni u 
għall-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta.
3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzazzjonali u l-operat 
tan-netwerk Ewropew għall-evalwazzjoni 
tal-iżvilupp rurali. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

Or. ro

Emenda 1775
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jiġi stabbilit netwerk Ewropew 
għall-evalwazzjoni tal-iżvilupp Rurali li 
jappoġġja l-evalwazzjoni ta' programmi 

imħassar
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għall-iżvilupp rurali skont l-
Artikolu 51(1). Dan għandu jippermetti n-
netwerking ta' dawk involuti fl-
evalwazzjoni tal-programmi għall-iżvilupp 
rurali.

Or. en

Emenda 1776
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għan tan-netwerk Ewropew għall-
evalwazzjoni tal-iżvilupp Rurali għandu 
jkun li jiffaċilita l-iskambju tal-ħiliet 
esperti u l-prattiki tajba dwar metodoloġiji 
tal-evalwazzjoni li jiżviluppa metodi u 
għodod ta' evalwazzjoni, li jipprovdi 
appoġġ għall-proċessi ta' evalwazzjoni u 
għall-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta.

imħassar

Or. en

Emenda 1777
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzazzjonali u l-operat 
tan-netwerk Ewropew għall-evalwazzjoni 
tal-iżvilupp rurali. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

imħassar
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Or. en

Emenda 1778
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
istruttura organizzazzjonali u l-operat tan-
netwerk Ewropew għall-evalwazzjoni tal-
iżvilupp rurali. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 rigward l-istruttura 
organizzattiva u l-operat tan-netwerk 
Ewropew għall-evalwazzjoni tal-iżvilupp 
rurali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din mhijiex deċiżjoni purament ta' natura teknika.

Emenda 1779
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) irawwem l-innovazzjoni fl-agrikoltura (d) irawwem l-innovazzjoni fl-agrikoltura 
u fil-forestrija.

Or. bg

Emenda 1780
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) irawwem l-innovazzjoni fl-agrikoltura (d) irawwem l-innovazzjoni fl-agrikoltura 
u fil-forestrija.

Or. de

Emenda 1781
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni li jkun 
fih mill-inqas dan li ġej:

(b) għall-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni li jista'
jkun fih dan li ġej:

Or. fr

Emenda 1782
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni li jkun 
fih mill-inqas dan li ġej:

(b) għall-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni li jista'
jkun fih dan li ġej:

Or. en

Emenda 1783
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3 – punt b – punt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) appoġġ għal monitoraġġ, b'mod 
partikolari permezz tal-ġbir u l-qsim ta' 
feedback rilevanti, rakkomandazzjonijiet 
u analiżi speċjalment mill-Kumitati għall-
Monitoraġġ imsemmija fl-Artikolu 41 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012]. Il-
gruppi ta' azzjoni lokali għandhom ikunu 
appoġġjati wkoll min-netwerk rurali 
nazzjonali għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-istrateġiji għall-iżvilupp 
lokali;

imħassar

Or. en

Emenda 1784
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) appoġġ għal monitoraġġ, b'mod 
partikolari permezz tal-ġbir u l-qsim ta' 
feedback rilevanti, rakkomandazzjonijiet u 
analiżi speċjalment mill-Kumitati għall-
Monitoraġġ imsemmija fl-Artikolu 41 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012]. Il-
gruppi ta' azzjoni lokali għandhom ikunu 
appoġġjati wkoll min-netwerk rurali 
nazzjonali għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-istrateġiji għall-iżvilupp 
lokali;

(iii) appoġġ għal monitoraġġ, b'mod 
partikolari permezz tal-ġbir u l-qsim ta' 
feedback rilevanti, rakkomandazzjonijiet u 
analiżi speċjalment mill-Kumitati għall-
Monitoraġġ imsemmija fl-Artikolu 41 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012].

Or. en

Emenda 1785
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3 – punt b – punt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) appoġġ għal monitoraġġ, b'mod 
partikolari permezz tal-ġbir u l-qsim ta' 
feedback rilevanti, rakkomandazzjonijiet u 
analiżi speċjalment mill-Kumitati għall-
Monitoraġġ imsemmija fl-Artikolu 41 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012]. Il-
gruppi ta' azzjoni lokali għandhom ikunu 
appoġġjati wkoll min-netwerk rurali 
nazzjonali għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-istrateġiji għall-iżvilupp 
lokali;

(iii) appoġġ għal monitoraġġ, b'mod 
partikolari permezz tal-ġbir u l-qsim ta' 
feedback rilevanti, rakkomandazzjonijiet u 
analiżi speċjalment mill-Kumitati għall-
Monitoraġġ imsemmija fl-Artikolu 41 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012].

Or. ro

Emenda 1786
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3 – punt b – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) provvista ta' attivitajiet ta' taħriġ għal 
korpi li jimplimentaw il-programmi u 
gruppi ta' azzjoni lokali fil-proċess tal-
formazzjoni;

imħassar

Or. ro

Emenda 1787
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3 – punt b – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) ġbir ta' eżempji ta' proġetti li jkopru l-
prijoritajiet kollha tal-programmi għall-
iżvilupp rurali;

imħassar
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Or. ro

Emenda 1788
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3 – punt b – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) studji u analiżi kontinwi; imħassar

Or. ro

Emenda 1789
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3 – punt b – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) attivitajiet ta' netwerking għal gruppi 
ta' azzjoni lokali u b'mod partikolari 
assistenza teknika għal kooperazzjoni 
interterritorjali u transnazzjonali, l-
iffaċilitar ta' kooperazzjoni fost gruppi ta' 
azzjoni lokali u t-tiftix ta' imsieħba għall-
miżura msemmija fl-Artikolu 36;

imħassar

Or. en

Emenda 1790
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3 – punt b – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) attivitajiet ta' netwerking għal gruppi 
ta' azzjoni lokali u b'mod partikolari 

imħassar
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assistenza teknika għal kooperazzjoni 
interterritorjali u transnazzjonali, l-
iffaċilitar ta' kooperazzjoni fost gruppi ta' 
azzjoni lokali u t-tiftix ta' imsieħba għall-
miżura msemmija fl-Artikolu 36;

Or. ro

Emenda 1791
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3 – punt b – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) pjan li jinkuraġġixxi l-"one stop 
shops", diġitali jew fiżiċi, biex l-
informazzjoni dwar programmi għall-
iżvilupp rurali u programmi oħra tal-
Fond CSF tkun lokalment aċċessibbli 
għall-benefiċjarji potenzjali.

Or. en

Emenda 1792
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-twaqqif ta' bord ta' qabel l-għażla ta' 
esperti indipendenti u l-proċess ta' qabel 
l-għażla ta' applikazzjonijiet għall-premju 
għal kooperazzjoni innovattiva lokali 
msemmija fl-Artikolu 58(2).

imħassar

Or. bg



AM\909515MT.doc 31/171 PE494.481v01-00

MT

Emenda 1793
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tadotta regoli 
għall-istabbiliment u l-operat tan-netwerks 
rurali nazzjonali. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 rigward l-istabbiliment u l-
operat tan-netwerks rurali nazzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din mhijiex deċiżjoni purament ta' natura teknika.

Emenda 1794
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. B'konformità mal-Artikolu 70, il-
benefiċjarji jistgħu jitolbu pagament 
akkont bil-quddiem mill-aġenzija 
kompetenti tal-pagamenti jekk dik il-
possibbiltà tkun inkluża fil-programm 
għall-iżvilupp rurali. L-ammont tal-
pagament akkont bil-quddiem jista' jkun 
sa 50 % tal-appoġġ pubbliku relatat mal-
ispejjeż operattivi.

Or. fr

Emenda 1795
Mariya Gabriel
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Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 imħassar
Premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali fiż-żoni rurali
Il-fondi msemmija fl-Artikolu 51(2) 
għandhom jintużaw għall-finanzjament 
tal-għoti ta' premju għal proġetti ta' 
kooperazzjoni li jinvolvu mill-inqas żewġ 
entitajiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti li jwettqu kunċett lokali 
innovattiv.

Or. bg

Emenda 1796
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 imħassar
Premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali fiż-żoni rurali
Il-fondi msemmija fl-Artikolu 51(2) 
għandhom jintużaw għall-finanzjament 
tal-għoti ta' premju għal proġetti ta' 
kooperazzjoni li jinvolvu mill-inqas żewġ 
entitajiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti li jwettqu kunċett lokali 
innovattiv.

Or. en

Emenda 1797
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 imħassar
Premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali fiż-żoni rurali
Il-fondi msemmija fl-Artikolu 51(2) 
għandhom jintużaw għall-finanzjament 
tal-għoti ta' premju għal proġetti ta' 
kooperazzjoni li jinvolvu mill-inqas żewġ 
entitajiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti li jwettqu kunċett lokali 
innovattiv.

Or. de

Emenda 1798
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 imħassar
Premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali fiż-żoni rurali
Il-fondi msemmija fl-Artikolu 51(2) 
għandhom jintużaw għall-finanzjament 
tal-għoti ta' premju għal proġetti ta' 
kooperazzjoni li jinvolvu mill-inqas żewġ 
entitajiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti li jwettqu kunċett lokali 
innovattiv.

Or. it

Emenda 1799
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 imħassar
Premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali fiż-żoni rurali
Il-fondi msemmija fl-Artikolu 51(2) 
għandhom jintużaw għall-finanzjament 
tal-għoti ta' premju għal proġetti ta' 
kooperazzjoni li jinvolvu mill-inqas żewġ 
entitajiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti li jwettqu kunċett lokali 
innovattiv.

Or. fr

Emenda 1800
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 imħassar
Premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali fiż-żoni rurali
Il-fondi msemmija fl-Artikolu 51(2) 
għandhom jintużaw għall-finanzjament 
tal-għoti ta' premju għal proġetti ta' 
kooperazzjoni li jinvolvu mill-inqas żewġ 
entitajiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti li jwettqu kunċett lokali 
innovattiv.

Or. en

Emenda 1801
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu



AM\909515MT.doc 35/171 PE494.481v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 imħassar
Premju għal kooperazzjoni innovattiva 
lokali fiż-żoni rurali
Il-fondi msemmija fl-Artikolu 51(2) 
għandhom jintużaw għall-finanzjament 
tal-għoti ta' premju għal proġetti ta' 
kooperazzjoni li jinvolvu mill-inqas żewġ 
entitajiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti li jwettqu kunċett lokali 
innovattiv.

Or. ro

Emenda 1802
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi msemmija fl-Artikolu 51(2) 
għandhom jintużaw għall-finanzjament 
tal-għoti ta' premju għal proġetti ta' 
kooperazzjoni li jinvolvu mill-inqas żewġ 
entitajiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti li jwettqu kunċett lokali 
innovattiv.

imħassar

Or. en

Emenda 1803
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi msemmija fl-Artikolu 51(2) 
għandhom jintużaw għall-finanzjament tal-
għoti ta' premju għal proġetti ta' 
kooperazzjoni li jinvolvu mill-inqas żewġ 
entitajiet li jinsabu fi Stati Membri 
differenti li jwettqu kunċett lokali 
innovattiv.

Il-fondi msemmija fl-Artikolu 51(2) 
għandhom jintużaw għall-finanzjament tal-
għoti ta' premju għal proġetti ta' 
kooperazzjoni li jinvolvu mill-inqas żewġ 
reġjuni rurali fi Stati Membri differenti li
jmexxu u jimplimentaw sħubija 
innovattiva tal-UE. Is-sħubija trid teżisti 
għal perjodu ta' mill-inqas sena. 

Or. de

Emenda 1804
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 imħassar
Sejħa għal proposti
1. Mhux iżjed tard mill-2015 u wara kull 
sena, il-Kummissjoni għandha tniedi 
sejħa għal proposti bl-għan li tagħti l-
premju msemmi fl-Artikolu 56. L-aħħar 
sejħa għal proposti għandha ssir mhux 
iżjed tard mill-2019.
2. Is-sejħa għal proposti għandha tindika 
tema għall-proposti li għandha tkunu 
marbuta ma' waħda mill-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali. It-tema 
għandha tkun adattata għall-
implimentazzjoni permezz ta' 
kooperazzjoni fil-livell transnazzjonali.
3. Is-sejħa għal proposti għandha 
tikkonċerna kemm gruppi ta' azzjoni 
lokali kif ukoll għal entitajiet individwali 
li jikkooperaw bejniethom għall-finijiet 
tal-proġett speċifiku.

Or. bg
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Emenda 1805
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 imħassar
Sejħa għal proposti
1. Mhux iżjed tard mill-2015 u wara kull 
sena, il-Kummissjoni għandha tniedi 
sejħa għal proposti bl-għan li tagħti l-
premju msemmi fl-Artikolu 56. L-aħħar 
sejħa għal proposti għandha ssir mhux 
iżjed tard mill-2019.
2. Is-sejħa għal proposti għandha tindika 
tema għall-proposti li għandha tkunu 
marbuta ma' waħda mill-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali. It-tema 
għandha tkun adattata għall-
implimentazzjoni permezz ta' 
kooperazzjoni fil-livell transnazzjonali.
3. Is-sejħa għal proposti għandha 
tikkonċerna kemm gruppi ta' azzjoni 
lokali kif ukoll għal entitajiet individwali 
li jikkooperaw bejniethom għall-finijiet 
tal-proġett speċifiku.

Or. en

Emenda 1806
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 imħassar
Sejħa għal proposti
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1. Mhux iżjed tard mill-2015 u wara kull 
sena, il-Kummissjoni għandha tniedi 
sejħa għal proposti bl-għan li tagħti l-
premju msemmi fl-Artikolu 56. L-aħħar 
sejħa għal proposti għandha ssir mhux 
iżjed tard mill-2019.
2. Is-sejħa għal proposti għandha tindika 
tema għall-proposti li għandha tkunu 
marbuta ma' waħda mill-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali. It-tema 
għandha tkun adattata għall-
implimentazzjoni permezz ta' 
kooperazzjoni fil-livell transnazzjonali.
3. Is-sejħa għal proposti għandha 
tikkonċerna kemm gruppi ta' azzjoni 
lokali kif ukoll għal entitajiet individwali 
li jikkooperaw bejniethom għall-finijiet 
tal-proġett speċifiku.

Or. de

Emenda 1807
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 imħassar
Sejħa għal proposti
1. Mhux iżjed tard mill-2015 u wara kull 
sena, il-Kummissjoni għandha tniedi 
sejħa għal proposti bl-għan li tagħti l-
premju msemmi fl-Artikolu 56. L-aħħar 
sejħa għal proposti għandha ssir mhux 
iżjed tard mill-2019.
2. Is-sejħa għal proposti għandha tindika 
tema għall-proposti li għandha tkunu 
marbuta ma' waħda mill-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali. It-tema 
għandha tkun adattata għall-
implimentazzjoni permezz ta' 
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kooperazzjoni fil-livell transnazzjonali.
3. Is-sejħa għal proposti għandha 
tikkonċerna kemm gruppi ta' azzjoni 
lokali kif ukoll għal entitajiet individwali 
li jikkooperaw bejniethom għall-finijiet 
tal-proġett speċifiku.

Or. it

Emenda 1808
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 imħassar
Sejħa għal proposti
1. Mhux iżjed tard mill-2015 u wara kull 
sena, il-Kummissjoni għandha tniedi 
sejħa għal proposti bl-għan li tagħti l-
premju msemmi fl-Artikolu 56. L-aħħar 
sejħa għal proposti għandha ssir mhux 
iżjed tard mill-2019.
2. Is-sejħa għal proposti għandha tindika 
tema għall-proposti li għandha tkunu 
marbuta ma' waħda mill-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali. It-tema 
għandha tkun adattata għall-
implimentazzjoni permezz ta' 
kooperazzjoni fil-livell transnazzjonali.
3. Is-sejħa għal proposti għandha 
tikkonċerna kemm gruppi ta' azzjoni 
lokali kif ukoll għal entitajiet individwali 
li jikkooperaw bejniethom għall-finijiet 
tal-proġett speċifiku.

Or. fr

Emenda 1809
Diane Dodds
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Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 imħassar
Sejħa għal proposti
1. Mhux iżjed tard mill-2015 u wara kull 
sena, il-Kummissjoni għandha tniedi 
sejħa għal proposti bl-għan li tagħti l-
premju msemmi fl-Artikolu 56. L-aħħar 
sejħa għal proposti għandha ssir mhux 
iżjed tard mill-2019.
2. Is-sejħa għal proposti għandha tindika 
tema għall-proposti li għandha tkunu 
marbuta ma' waħda mill-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali. It-tema 
għandha tkun adattata għall-
implimentazzjoni permezz ta' 
kooperazzjoni fil-livell transnazzjonali.
3. Is-sejħa għal proposti għandha 
tikkonċerna kemm gruppi ta' azzjoni 
lokali kif ukoll għal entitajiet individwali 
li jikkooperaw bejniethom għall-finijiet 
tal-proġett speċifiku.

Or. en

Emenda 1810
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 imħassar
Sejħa għal proposti
1. Mhux iżjed tard mill-2015 u wara kull 
sena, il-Kummissjoni għandha tniedi 
sejħa għal proposti bl-għan li tagħti l-
premju msemmi fl-Artikolu 56. L-aħħar 
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sejħa għal proposti għandha ssir mhux 
iżjed tard mill-2019.
2. Is-sejħa għal proposti għandha tindika 
tema għall-proposti li għandha tkunu 
marbuta ma' waħda mill-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali. It-tema 
għandha tkun adattata għall-
implimentazzjoni permezz ta' 
kooperazzjoni fil-livell transnazzjonali.
3. Is-sejħa għal proposti għandha 
tikkonċerna kemm gruppi ta' azzjoni 
lokali kif ukoll għal entitajiet individwali 
li jikkooperaw bejniethom għall-finijiet 
tal-proġett speċifiku.

Or. en

Emenda 1811
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 imħassar
Sejħa għal proposti
1. Mhux iżjed tard mill-2015 u wara kull 
sena, il-Kummissjoni għandha tniedi 
sejħa għal proposti bl-għan li tagħti l-
premju msemmi fl-Artikolu 56. L-aħħar 
sejħa għal proposti għandha ssir mhux 
iżjed tard mill-2019.
2. Is-sejħa għal proposti għandha tindika 
tema għall-proposti li għandha tkunu 
marbuta ma' waħda mill-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali. It-tema 
għandha tkun adattata għall-
implimentazzjoni permezz ta' 
kooperazzjoni fil-livell transnazzjonali.
3. Is-sejħa għal proposti għandha 
tikkonċerna kemm gruppi ta' azzjoni 
lokali kif ukoll għal entitajiet individwali 
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li jikkooperaw bejniethom għall-finijiet 
tal-proġett speċifiku.

Or. ro

Emenda 1812
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sejħa għal proposti għandha tindika 
tema għall-proposti li għandha tkunu 
marbuta ma' waħda mill-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali. It-tema 
għandha tkun adattata għall-
implimentazzjoni permezz ta' 
kooperazzjoni fil-livell transnazzjonali.

2. Is-sejħa għal proposti għandha tindika 
tema għall-proposti li għandha tkunu 
marbuta ma' waħda mill-prijoritajiet tal-
Unjoni għall-iżvilupp rurali. It-tema 
għandha tkun adattata għall-
implimentazzjoni permezz ta' 
kooperazzjoni fil-livell transnazzjonali.
Meta jitqiesu d-diskriminazzjoni kontra n-
nisa fiż-żoni rurali, il-kontribut inviżibbli 
tagħhom għad-dħul u l-benessri, l-
importanza li ż-żoni rurali jinżammu 
abitati u l-ħtieġa li tiżdied is-
sensibilizzazzjoni dwar din il-kwistjoni fis-
soċjetà kollha, it-tema magħżula għall-
ewwel sena li fiha jingħata l-premju 
għandha tkun il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-koeżjoni fiż-
żoni rurali.  

Or. es

Emenda 1813
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sejħa għal proposti għandha 
tikkonċerna kemm gruppi ta' azzjoni lokali 

3. Is-sejħa għal proposti għandha 
tikkonċerna kemm gruppi ta' azzjoni lokali 
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kif ukoll għal entitajiet individwali li 
jikkooperaw bejniethom għall-finijiet tal-
proġett speċifiku.

kif ukoll korpi rappreżentattivi reġjonali li 
jikkooperaw bejniethom għall-finijiet tas-
sħubija innovattiva tal-UE.

Or. de

Emenda 1814
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 58 imħassar
Proċedura ta' għażla
1. L-applikazzjonijiet għall-premju 
għandhom jiġu sottomessi mill-applikanti 
fl-Istati Membri kollha għan-netwerk 
rurali nazzjonali rispettiv, li għandu jkun 
responsabbli għall-għażla minn qabel tal-
applikazzjonijiet.
2. In-netwerks rurali nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu, minn fost il-
membri tagħhom, bord ta' qabel l-għażla 
magħmul minn esperti indipendenti 
sabiex jagħżlu l-applikazzjonijiet minn 
qabel. L-għażla tal-applikazzjonijiet minn 
qabel għandha ssir fuq il-bażi tal-kriterji 
tal-esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti 
fis-sejħa għal proposti. Kull netwerk 
rurali nazzjonali għandu jagħżel minn 
qabel mhux iżjed minn għaxar (10) 
applikazzjonijiet u għandu jittrażmettihom 
lill-Kummissjoni.
3. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-għażla ta' ħamsin 
proġett rebbieħ fost l-applikazzjonijiet 
magħżula minn qabel fl-Istati Membri 
kollha. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi grupp tat-tmexxija ad hoc 
kompost minn esperti indipendenti 
esterni. Dan il-grupp tat-tmexxija għandu 
jagħżel minn qabel l-applikazzjonijiet 
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rebbieħa fuq il-bażi tal-kriterji tal-
esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti fis-
sejħa għal proposti.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
dwar il-lista ta' proġetti li lilhom jingħata 
l-premju permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni.

Or. bg

Emenda 1815
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 58 imħassar
Proċedura ta' għażla
1. L-applikazzjonijiet għall-premju 
għandhom jiġu sottomessi mill-applikanti 
fl-Istati Membri kollha għan-netwerk 
rurali nazzjonali rispettiv, li għandu jkun 
responsabbli għall-għażla minn qabel tal-
applikazzjonijiet.
2. In-netwerks rurali nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu, minn fost il-
membri tagħhom, bord ta' qabel l-għażla 
magħmul minn esperti indipendenti 
sabiex jagħżlu l-applikazzjonijiet minn 
qabel. L-għażla tal-applikazzjonijiet minn 
qabel għandha ssir fuq il-bażi tal-kriterji 
tal-esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti 
fis-sejħa għal proposti. Kull netwerk 
rurali nazzjonali għandu jagħżel minn 
qabel mhux iżjed minn għaxar (10) 
applikazzjonijiet u għandu jittrażmettihom 
lill-Kummissjoni.
3. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-għażla ta' ħamsin 
proġett rebbieħ fost l-applikazzjonijiet 
magħżula minn qabel fl-Istati Membri 
kollha. Il-Kummissjoni għandha 
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tistabbilixxi grupp tat-tmexxija ad hoc 
kompost minn esperti indipendenti 
esterni. Dan il-grupp tat-tmexxija għandu 
jagħżel minn qabel l-applikazzjonijiet 
rebbieħa fuq il-bażi tal-kriterji tal-
esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti fis-
sejħa għal proposti.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
dwar il-lista ta' proġetti li lilhom jingħata 
l-premju permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 1816
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 58 imħassar
Proċedura ta' għażla
1. L-applikazzjonijiet għall-premju 
għandhom jiġu sottomessi mill-applikanti 
fl-Istati Membri kollha għan-netwerk 
rurali nazzjonali rispettiv, li għandu jkun 
responsabbli għall-għażla minn qabel tal-
applikazzjonijiet.
2. In-netwerks rurali nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu, minn fost il-
membri tagħhom, bord ta' qabel l-għażla 
magħmul minn esperti indipendenti 
sabiex jagħżlu l-applikazzjonijiet minn 
qabel. L-għażla tal-applikazzjonijiet minn 
qabel għandha ssir fuq il-bażi tal-kriterji 
tal-esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti 
fis-sejħa għal proposti. Kull netwerk 
rurali nazzjonali għandu jagħżel minn 
qabel mhux iżjed minn għaxar (10) 
applikazzjonijiet u għandu jittrażmettihom 
lill-Kummissjoni.
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3. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-għażla ta' ħamsin 
proġett rebbieħ fost l-applikazzjonijiet 
magħżula minn qabel fl-Istati Membri 
kollha. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi grupp tat-tmexxija ad hoc 
kompost minn esperti indipendenti 
esterni. Dan il-grupp tat-tmexxija għandu 
jagħżel minn qabel l-applikazzjonijiet 
rebbieħa fuq il-bażi tal-kriterji tal-
esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti fis-
sejħa għal proposti.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
dwar il-lista ta' proġetti li lilhom jingħata 
l-premju permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni.

Or. de

Emenda 1817
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 58 imħassar
Proċedura ta' għażla
1. L-applikazzjonijiet għall-premju 
għandhom jiġu sottomessi mill-applikanti 
fl-Istati Membri kollha għan-netwerk 
rurali nazzjonali rispettiv, li għandu jkun 
responsabbli għall-għażla minn qabel tal-
applikazzjonijiet.
2. In-netwerks rurali nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu, minn fost il-
membri tagħhom, bord ta' qabel l-għażla 
magħmul minn esperti indipendenti 
sabiex jagħżlu l-applikazzjonijiet minn 
qabel. L-għażla tal-applikazzjonijiet minn 
qabel għandha ssir fuq il-bażi tal-kriterji 
tal-esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti 
fis-sejħa għal proposti. Kull netwerk 
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rurali nazzjonali għandu jagħżel minn 
qabel mhux iżjed minn għaxar (10) 
applikazzjonijiet u għandu jittrażmettihom 
lill-Kummissjoni.
3. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-għażla ta' ħamsin 
proġett rebbieħ fost l-applikazzjonijiet 
magħżula minn qabel fl-Istati Membri 
kollha. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi grupp tat-tmexxija ad hoc 
kompost minn esperti indipendenti 
esterni. Dan il-grupp tat-tmexxija għandu 
jagħżel minn qabel l-applikazzjonijiet 
rebbieħa fuq il-bażi tal-kriterji tal-
esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti fis-
sejħa għal proposti.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
dwar il-lista ta' proġetti li lilhom jingħata 
l-premju permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni.

Or. it

Emenda 1818
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 58 imħassar
Proċedura ta' għażla
1. L-applikazzjonijiet għall-premju 
għandhom jiġu sottomessi mill-applikanti 
fl-Istati Membri kollha għan-netwerk 
rurali nazzjonali rispettiv, li għandu jkun 
responsabbli għall-għażla minn qabel tal-
applikazzjonijiet.
2. In-netwerks rurali nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu, minn fost il-
membri tagħhom, bord ta' qabel l-għażla 
magħmul minn esperti indipendenti 
sabiex jagħżlu l-applikazzjonijiet minn 
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qabel. L-għażla tal-applikazzjonijiet minn 
qabel għandha ssir fuq il-bażi tal-kriterji 
tal-esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti 
fis-sejħa għal proposti. Kull netwerk 
rurali nazzjonali għandu jagħżel minn 
qabel mhux iżjed minn għaxar (10) 
applikazzjonijiet u għandu jittrażmettihom 
lill-Kummissjoni.
3. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-għażla ta' ħamsin 
proġett rebbieħ fost l-applikazzjonijiet 
magħżula minn qabel fl-Istati Membri 
kollha. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi grupp tat-tmexxija ad hoc 
kompost minn esperti indipendenti 
esterni. Dan il-grupp tat-tmexxija għandu 
jagħżel minn qabel l-applikazzjonijiet 
rebbieħa fuq il-bażi tal-kriterji tal-
esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti fis-
sejħa għal proposti.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
dwar il-lista ta' proġetti li lilhom jingħata 
l-premju permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni.

Or. fr

Emenda 1819
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 58 imħassar
Proċedura ta' għażla
1. L-applikazzjonijiet għall-premju 
għandhom jiġu sottomessi mill-applikanti 
fl-Istati Membri kollha għan-netwerk 
rurali nazzjonali rispettiv, li għandu jkun 
responsabbli għall-għażla minn qabel tal-
applikazzjonijiet.
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2. In-netwerks rurali nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu, minn fost il-
membri tagħhom, bord ta' qabel l-għażla 
magħmul minn esperti indipendenti 
sabiex jagħżlu l-applikazzjonijiet minn 
qabel. L-għażla tal-applikazzjonijiet minn 
qabel għandha ssir fuq il-bażi tal-kriterji 
tal-esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti 
fis-sejħa għal proposti. Kull netwerk 
rurali nazzjonali għandu jagħżel minn 
qabel mhux iżjed minn għaxar (10) 
applikazzjonijiet u għandu jittrażmettihom 
lill-Kummissjoni.
3. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-għażla ta' ħamsin 
proġett rebbieħ fost l-applikazzjonijiet 
magħżula minn qabel fl-Istati Membri 
kollha. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi grupp tat-tmexxija ad hoc 
kompost minn esperti indipendenti 
esterni. Dan il-grupp tat-tmexxija għandu 
jagħżel minn qabel l-applikazzjonijiet 
rebbieħa fuq il-bażi tal-kriterji tal-
esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti fis-
sejħa għal proposti.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
dwar il-lista ta' proġetti li lilhom jingħata 
l-premju permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 1820
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 58 imħassar
Proċedura ta' għażla
1. L-applikazzjonijiet għall-premju 
għandhom jiġu sottomessi mill-applikanti 



PE494.481v01-00 50/171 AM\909515MT.doc

MT

fl-Istati Membri kollha għan-netwerk 
rurali nazzjonali rispettiv, li għandu jkun 
responsabbli għall-għażla minn qabel tal-
applikazzjonijiet.
2. In-netwerks rurali nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu, minn fost il-
membri tagħhom, bord ta' qabel l-għażla 
magħmul minn esperti indipendenti 
sabiex jagħżlu l-applikazzjonijiet minn 
qabel. L-għażla tal-applikazzjonijiet minn 
qabel għandha ssir fuq il-bażi tal-kriterji 
tal-esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti 
fis-sejħa għal proposti. Kull netwerk 
rurali nazzjonali għandu jagħżel minn 
qabel mhux iżjed minn għaxar (10) 
applikazzjonijiet u għandu jittrażmettihom 
lill-Kummissjoni.
3. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-għażla ta' ħamsin 
proġett rebbieħ fost l-applikazzjonijiet 
magħżula minn qabel fl-Istati Membri 
kollha. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi grupp tat-tmexxija ad hoc 
kompost minn esperti indipendenti 
esterni. Dan il-grupp tat-tmexxija għandu 
jagħżel minn qabel l-applikazzjonijiet 
rebbieħa fuq il-bażi tal-kriterji tal-
esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti fis-
sejħa għal proposti.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
dwar il-lista ta' proġetti li lilhom jingħata 
l-premju permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 1821
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 58
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 58 imħassar
Proċedura ta' għażla
1. L-applikazzjonijiet għall-premju 
għandhom jiġu sottomessi mill-applikanti 
fl-Istati Membri kollha għan-netwerk 
rurali nazzjonali rispettiv, li għandu jkun 
responsabbli għall-għażla minn qabel tal-
applikazzjonijiet.
2. In-netwerks rurali nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu, minn fost il-
membri tagħhom, bord ta' qabel l-għażla 
magħmul minn esperti indipendenti 
sabiex jagħżlu l-applikazzjonijiet minn 
qabel. L-għażla tal-applikazzjonijiet minn 
qabel għandha ssir fuq il-bażi tal-kriterji 
tal-esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti 
fis-sejħa għal proposti. Kull netwerk 
rurali nazzjonali għandu jagħżel minn 
qabel mhux iżjed minn għaxar (10) 
applikazzjonijiet u għandu jittrażmettihom 
lill-Kummissjoni.
3. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-għażla ta' ħamsin 
proġett rebbieħ fost l-applikazzjonijiet 
magħżula minn qabel fl-Istati Membri 
kollha. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi grupp tat-tmexxija ad hoc 
kompost minn esperti indipendenti 
esterni. Dan il-grupp tat-tmexxija għandu 
jagħżel minn qabel l-applikazzjonijiet 
rebbieħa fuq il-bażi tal-kriterji tal-
esklużjoni, l-għażla u l-għoti definiti fis-
sejħa għal proposti.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi 
dwar il-lista ta' proġetti li lilhom jingħata 
l-premju permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni.

Or. ro
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Emenda 1822
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59 imħassar
Premju Finanzjarju – kundizzjonijiet u 
pagament
1. Sabiex il-proġetti jkunu eliġibbli għall-
premju, iż-żmien meħtieġ għall-
ikkompletar tagħhom m'għandux jaqbeż 
sentejn mid-data tal-adozzjoni tal-att ta' 
implimentazzjoni għall-għoti tal-premju. 
Iż-żmien għat-twettiq tal-proġett għandu 
jiġi definit fl-applikazzjoni.
2. Il-premju għandu jingħata fil-forma ta' 
pagament ta' somma f'daqqa. L-ammont 
tal-pagament għandu jiġi ddeterminat 
mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, skont il-kriterji definiti 
fis-sejħa għal proposti filwaqt li titqies l-
ispiża stmata għat-twettiq tal-proġett 
indikat fl-applikazzjoni. Il-premju 
massimu għal kull proġett m'għandux 
jaqbeż il-EUR 100 000.
3. L-Istati Membri għandhom iħallsu l-
premju lil applikanti rebbieħa wara li 
jivverifikaw li l-proġett ikun tlesta. In-
nefqa rilevanti għandha tiġi rrimborżata 
mill-Unjoni lill-Istati Membri skont id-
dispożizzjonijiet tat-Taqsima 4 tal-
Kapitolu II tat-Titolu IV tar-Regolament
(UE) Nru HR/2012. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jħallsu, b'mod sħiħ 
jew parzjalment, l-ammont tal-premju lil 
applikanti rebbieħa qabel ma jkunu 
vverifikaw it-tlestija tal-proġett iżda f'dan 
il-każ, huma għandhom iġorru r-
responsabbiltà għan-nefqa sakemm tiġi 
vverifikata t-tlestija tal-proġett.

Or. bg
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Emenda 1823
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59 imħassar
Premju Finanzjarju – kundizzjonijiet u 
pagament
1. Sabiex il-proġetti jkunu eliġibbli għall-
premju, iż-żmien meħtieġ għall-
ikkompletar tagħhom m'għandux jaqbeż
sentejn mid-data tal-adozzjoni tal-att ta' 
implimentazzjoni għall-għoti tal-premju. 
Iż-żmien għat-twettiq tal-proġett għandu 
jiġi definit fl-applikazzjoni.
2. Il-premju għandu jingħata fil-forma ta' 
pagament ta' somma f'daqqa. L-ammont 
tal-pagament għandu jiġi ddeterminat 
mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, skont il-kriterji definiti 
fis-sejħa għal proposti filwaqt li titqies l-
ispiża stmata għat-twettiq tal-proġett 
indikat fl-applikazzjoni. Il-premju 
massimu għal kull proġett m'għandux 
jaqbeż il-EUR 100 000.
3. L-Istati Membri għandhom iħallsu l-
premju lil applikanti rebbieħa wara li 
jivverifikaw li l-proġett ikun tlesta. In-
nefqa rilevanti għandha tiġi rrimborżata 
mill-Unjoni lill-Istati Membri skont id-
dispożizzjonijiet tat-Taqsima 4 tal-
Kapitolu II tat-Titolu IV tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jħallsu, b'mod sħiħ 
jew parzjalment, l-ammont tal-premju lil 
applikanti rebbieħa qabel ma jkunu 
vverifikaw it-tlestija tal-proġett iżda f'dan 
il-każ, huma għandhom iġorru r-
responsabbiltà għan-nefqa sakemm tiġi 
vverifikata t-tlestija tal-proġett.
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Or. en

Emenda 1824
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59 imħassar
Premju Finanzjarju – kundizzjonijiet u 
pagament
1. Sabiex il-proġetti jkunu eliġibbli għall-
premju, iż-żmien meħtieġ għall-
ikkompletar tagħhom m'għandux jaqbeż 
sentejn mid-data tal-adozzjoni tal-att ta' 
implimentazzjoni għall-għoti tal-premju. 
Iż-żmien għat-twettiq tal-proġett għandu 
jiġi definit fl-applikazzjoni.
2. Il-premju għandu jingħata fil-forma ta' 
pagament ta' somma f'daqqa. L-ammont 
tal-pagament għandu jiġi ddeterminat 
mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, skont il-kriterji definiti 
fis-sejħa għal proposti filwaqt li titqies l-
ispiża stmata għat-twettiq tal-proġett 
indikat fl-applikazzjoni. Il-premju 
massimu għal kull proġett m'għandux 
jaqbeż il-EUR 100 000.
3. L-Istati Membri għandhom iħallsu l-
premju lil applikanti rebbieħa wara li 
jivverifikaw li l-proġett ikun tlesta. In-
nefqa rilevanti għandha tiġi rrimborżata 
mill-Unjoni lill-Istati Membri skont id-
dispożizzjonijiet tat-Taqsima 4 tal-
Kapitolu II tat-Titolu IV tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jħallsu, b'mod sħiħ 
jew parzjalment, l-ammont tal-premju lil 
applikanti rebbieħa qabel ma jkunu 
vverifikaw it-tlestija tal-proġett iżda f'dan 
il-każ, huma għandhom iġorru r-
responsabbiltà għan-nefqa sakemm tiġi 
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vverifikata t-tlestija tal-proġett.

Or. de

Emenda 1825
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59 imħassar
Premju Finanzjarju – kundizzjonijiet u
pagament
1. Sabiex il-proġetti jkunu eliġibbli għall-
premju, iż-żmien meħtieġ għall-
ikkompletar tagħhom m'għandux jaqbeż 
sentejn mid-data tal-adozzjoni tal-att ta' 
implimentazzjoni għall-għoti tal-premju. 
Iż-żmien għat-twettiq tal-proġett għandu 
jiġi definit fl-applikazzjoni.
2. Il-premju għandu jingħata fil-forma ta' 
pagament ta' somma f'daqqa. L-ammont 
tal-pagament għandu jiġi ddeterminat 
mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, skont il-kriterji definiti 
fis-sejħa għal proposti filwaqt li titqies l-
ispiża stmata għat-twettiq tal-proġett 
indikat fl-applikazzjoni. Il-premju 
massimu għal kull proġett m'għandux 
jaqbeż il-EUR 100 000.
3. L-Istati Membri għandhom iħallsu l-
premju lil applikanti rebbieħa wara li 
jivverifikaw li l-proġett ikun tlesta. In-
nefqa rilevanti għandha tiġi rrimborżata 
mill-Unjoni lill-Istati Membri skont id-
dispożizzjonijiet tat-Taqsima 4 tal-
Kapitolu II tat-Titolu IV tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jħallsu, b'mod sħiħ 
jew parzjalment, l-ammont tal-premju lil 
applikanti rebbieħa qabel ma jkunu 
vverifikaw it-tlestija tal-proġett iżda f'dan 
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il-każ, huma għandhom iġorru r-
responsabbiltà għan-nefqa sakemm tiġi 
vverifikata t-tlestija tal-proġett.

Or. it

Emenda 1826
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59 imħassar
Premju Finanzjarju – kundizzjonijiet u 
pagament
1. Sabiex il-proġetti jkunu eliġibbli għall-
premju, iż-żmien meħtieġ għall-
ikkompletar tagħhom m'għandux jaqbeż 
sentejn mid-data tal-adozzjoni tal-att ta' 
implimentazzjoni għall-għoti tal-premju.
Iż-żmien għat-twettiq tal-proġett għandu 
jiġi definit fl-applikazzjoni.
2. Il-premju għandu jingħata fil-forma ta' 
pagament ta' somma f'daqqa. L-ammont 
tal-pagament għandu jiġi ddeterminat 
mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, skont il-kriterji definiti 
fis-sejħa għal proposti filwaqt li titqies l-
ispiża stmata għat-twettiq tal-proġett 
indikat fl-applikazzjoni. Il-premju 
massimu għal kull proġett m'għandux 
jaqbeż il-EUR 100 000.
3. L-Istati Membri għandhom iħallsu l-
premju lil applikanti rebbieħa wara li 
jivverifikaw li l-proġett ikun tlesta. In-
nefqa rilevanti għandha tiġi rrimborżata 
mill-Unjoni lill-Istati Membri skont id-
dispożizzjonijiet tat-Taqsima 4 tal-
Kapitolu II tat-Titolu IV tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jħallsu, b'mod sħiħ 
jew parzjalment, l-ammont tal-premju lil 
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applikanti rebbieħa qabel ma jkunu 
vverifikaw it-tlestija tal-proġett iżda f'dan 
il-każ, huma għandhom iġorru r-
responsabbiltà għan-nefqa sakemm tiġi 
vverifikata t-tlestija tal-proġett.

Or. fr

Emenda 1827
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59 imħassar
Premju Finanzjarju – kundizzjonijiet u 
pagament
1. Sabiex il-proġetti jkunu eliġibbli għall-
premju, iż-żmien meħtieġ għall-
ikkompletar tagħhom m'għandux jaqbeż 
sentejn mid-data tal-adozzjoni tal-att ta' 
implimentazzjoni għall-għoti tal-premju. 
Iż-żmien għat-twettiq tal-proġett għandu 
jiġi definit fl-applikazzjoni.
2. Il-premju għandu jingħata fil-forma ta' 
pagament ta' somma f'daqqa. L-ammont 
tal-pagament għandu jiġi ddeterminat 
mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, skont il-kriterji definiti 
fis-sejħa għal proposti filwaqt li titqies l-
ispiża stmata għat-twettiq tal-proġett 
indikat fl-applikazzjoni. Il-premju 
massimu għal kull proġett m'għandux 
jaqbeż il-EUR 100 000.
3. L-Istati Membri għandhom iħallsu l-
premju lil applikanti rebbieħa wara li 
jivverifikaw li l-proġett ikun tlesta. In-
nefqa rilevanti għandha tiġi rrimborżata 
mill-Unjoni lill-Istati Membri skont id-
dispożizzjonijiet tat-Taqsima 4 tal-
Kapitolu II tat-Titolu IV tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. L-Istati Membri 
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jistgħu jiddeċiedu li jħallsu, b'mod sħiħ 
jew parzjalment, l-ammont tal-premju lil 
applikanti rebbieħa qabel ma jkunu 
vverifikaw it-tlestija tal-proġett iżda f'dan 
il-każ, huma għandhom iġorru r-
responsabbiltà għan-nefqa sakemm tiġi 
vverifikata t-tlestija tal-proġett.

Or. en

Emenda 1828
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59 imħassar
Premju Finanzjarju – kundizzjonijiet u 
pagament
1. Sabiex il-proġetti jkunu eliġibbli għall-
premju, iż-żmien meħtieġ għall-
ikkompletar tagħhom m'għandux jaqbeż 
sentejn mid-data tal-adozzjoni tal-att ta' 
implimentazzjoni għall-għoti tal-premju. 
Iż-żmien għat-twettiq tal-proġett għandu 
jiġi definit fl-applikazzjoni.
2. Il-premju għandu jingħata fil-forma ta' 
pagament ta' somma f'daqqa. L-ammont 
tal-pagament għandu jiġi ddeterminat 
mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, skont il-kriterji definiti 
fis-sejħa għal proposti filwaqt li titqies l-
ispiża stmata għat-twettiq tal-proġett 
indikat fl-applikazzjoni. Il-premju 
massimu għal kull proġett m'għandux 
jaqbeż il-EUR 100 000.
3. L-Istati Membri għandhom iħallsu l-
premju lil applikanti rebbieħa wara li 
jivverifikaw li l-proġett ikun tlesta. In-
nefqa rilevanti għandha tiġi rrimborżata 
mill-Unjoni lill-Istati Membri skont id-
dispożizzjonijiet tat-Taqsima 4 tal-
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Kapitolu II tat-Titolu IV tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jħallsu, b'mod sħiħ 
jew parzjalment, l-ammont tal-premju lil 
applikanti rebbieħa qabel ma jkunu 
vverifikaw it-tlestija tal-proġett iżda f'dan 
il-każ, huma għandhom iġorru r-
responsabbiltà għan-nefqa sakemm tiġi 
vverifikata t-tlestija tal-proġett.

Or. en

Emenda 1829
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59 imħassar
Premju Finanzjarju – kundizzjonijiet u 
pagament
1. Sabiex il-proġetti jkunu eliġibbli għall-
premju, iż-żmien meħtieġ għall-
ikkompletar tagħhom m'għandux jaqbeż 
sentejn mid-data tal-adozzjoni tal-att ta' 
implimentazzjoni għall-għoti tal-premju. 
Iż-żmien għat-twettiq tal-proġett għandu 
jiġi definit fl-applikazzjoni.
2. Il-premju għandu jingħata fil-forma ta' 
pagament ta' somma f'daqqa. L-ammont 
tal-pagament għandu jiġi ddeterminat 
mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, skont il-kriterji definiti 
fis-sejħa għal proposti filwaqt li titqies l-
ispiża stmata għat-twettiq tal-proġett 
indikat fl-applikazzjoni. Il-premju 
massimu għal kull proġett m'għandux 
jaqbeż il-EUR 100 000.
3. L-Istati Membri għandhom iħallsu l-
premju lil applikanti rebbieħa wara li 
jivverifikaw li l-proġett ikun tlesta. In-
nefqa rilevanti għandha tiġi rrimborżata 



PE494.481v01-00 60/171 AM\909515MT.doc

MT

mill-Unjoni lill-Istati Membri skont id-
dispożizzjonijiet tat-Taqsima 4 tal-
Kapitolu II tat-Titolu IV tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jħallsu, b'mod sħiħ 
jew parzjalment, l-ammont tal-premju lil 
applikanti rebbieħa qabel ma jkunu 
vverifikaw it-tlestija tal-proġett iżda f'dan 
il-każ, huma għandhom iġorru r-
responsabbiltà għan-nefqa sakemm tiġi 
vverifikata t-tlestija tal-proġett.

Or. ro

Emenda 1830
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex il-proġetti jkunu eliġibbli għall-
premju, iż-żmien meħtieġ għall-
ikkompletar tagħhom m'għandux jaqbeż 
sentejn mid-data tal-adozzjoni tal-att ta' 
implimentazzjoni għall-għoti tal-premju. 
Iż-żmien għat-twettiq tal-proġett għandu 
jiġi definit fl-applikazzjoni.

imħassar

Or. it

Emenda 1831
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-premju għandu jingħata fil-forma ta' 
pagament ta' somma f'daqqa. L-ammont 
tal-pagament għandu jiġi ddeterminat 
mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 

imħassar
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implimentazzjoni, skont il-kriterji definiti 
fis-sejħa għal proposti filwaqt li titqies l-
ispiża stmata għat-twettiq tal-proġett 
indikat fl-applikazzjoni. Il-premju 
massimu għal kull proġett m'għandux 
jaqbeż il-EUR 100 000.

Or. it

Emenda 1832
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom iħallsu l-
premju lil applikanti rebbieħa wara li 
jivverifikaw li l-proġett ikun tlesta. In-
nefqa rilevanti għandha tiġi rrimborżata 
mill-Unjoni lill-Istati Membri skont id-
dispożizzjonijiet tat-Taqsima 4 tal-
Kapitolu II tat-Titolu IV tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jħallsu, b'mod sħiħ 
jew parzjalment, l-ammont tal-premju lil 
applikanti rebbieħa qabel ma jkunu 
vverifikaw it-tlestija tal-proġett iżda f'dan 
il-każ, huma għandhom iġorru r-
responsabbiltà għan-nefqa sakemm tiġi 
vverifikata t-tlestija tal-proġett.

imħassar

Or. it

Emenda 1833
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 60 imħassar
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Regoli dwar il-proċedura, l-iskedi u l-
istabbiliment ta' grupp tat-tmexxija
Il-Kummissjoni għandha permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-
proċeduri u l-iskedi ta' żmien għall-għażla 
ta' proġetti u regoli dwar l-istabbiliment 
tal-grupp tat-tmexxija ta' esperti 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 58(3). 
Dawn l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

Or. bg

Emenda 1834
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 60 imħassar
Regoli dwar il-proċedura, l-iskedi u l-
istabbiliment ta' grupp tat-tmexxija
Il-Kummissjoni għandha permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-
proċeduri u l-iskedi ta' żmien għall-għażla 
ta' proġetti u regoli dwar l-istabbiliment 
tal-grupp tat-tmexxija ta' esperti 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 58(3). 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

Or. en

Emenda 1835
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Artikolu 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 60 imħassar
Regoli dwar il-proċedura, l-iskedi u l-
istabbiliment ta' grupp tat-tmexxija
Il-Kummissjoni għandha permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-
proċeduri u l-iskedi ta' żmien għall-għażla 
ta' proġetti u regoli dwar l-istabbiliment 
tal-grupp tat-tmexxija ta' esperti 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 58(3). 
Dawn l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

Or. de

Emenda 1836
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 60 imħassar
Regoli dwar il-proċedura, l-iskedi u l-
istabbiliment ta' grupp tat-tmexxija
Il-Kummissjoni għandha permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-
proċeduri u l-iskedi ta' żmien għall-għażla 
ta' proġetti u regoli dwar l-istabbiliment 
tal-grupp tat-tmexxija ta' esperti 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 58(3). 
Dawn l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
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Artikolu 91.

Or. it

Emenda 1837
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 60 imħassar
Regoli dwar il-proċedura, l-iskedi u l-
istabbiliment ta' grupp tat-tmexxija
Il-Kummissjoni għandha permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-
proċeduri u l-iskedi ta' żmien għall-għażla 
ta' proġetti u regoli dwar l-istabbiliment 
tal-grupp tat-tmexxija ta' esperti 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 58(3). 
Dawn l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

Or. fr

Emenda 1838
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 60 imħassar
Regoli dwar il-proċedura, l-iskedi u l-
istabbiliment ta' grupp tat-tmexxija
Il-Kummissjoni għandha permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni tistabbilixxi 
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dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-
proċeduri u l-iskedi ta' żmien għall-għażla 
ta' proġetti u regoli dwar l-istabbiliment 
tal-grupp tat-tmexxija ta' esperti 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 58(3). 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

Or. en

Emenda 1839
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 60 imħassar
Regoli dwar il-proċedura, l-iskedi u l-
istabbiliment ta' grupp tat-tmexxija
Il-Kummissjoni għandha permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-
proċeduri u l-iskedi ta' żmien għall-għażla 
ta' proġetti u regoli dwar l-istabbiliment 
tal-grupp tat-tmexxija ta' esperti 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 58(3). 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

Or. en

Emenda 1840
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 60
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 60 imħassar
Regoli dwar il-proċedura, l-iskedi u l-
istabbiliment ta' grupp tat-tmexxija
Il-Kummissjoni għandha permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-
proċeduri u l-iskedi ta' żmien għall-għażla 
ta' proġetti u regoli dwar l-istabbiliment 
tal-grupp tat-tmexxija ta' esperti 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 58(3). 
Dawn l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

Or. ro

Emenda 1841
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-
proċeduri u l-iskedi ta' żmien għall-għażla 
ta' proġetti u regoli dwar l-istabbiliment 
tal-grupp tat-tmexxija ta' esperti 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 58(3). 
Dawn l-atti ta' implimentazzjoni
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

imħassar

Or. it
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Emenda 1842
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni tistabbilixxi
dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-
proċeduri u l-iskedi ta' żmien għall-għażla 
ta' proġetti u regoli dwar l-istabbiliment 
tal-grupp tat-tmexxija ta' esperti 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 58(3).
Dawn l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 90 
rigward dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-
proċeduri u l-iskedi ta' żmien għall-għażla 
ta' proġetti u regoli dwar l-istabbiliment 
tal-grupp tat-tmexxija ta' esperti 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 58(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din mhijiex deċiżjoni purament ta' natura teknika.

Emenda 1843
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Titolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SEI għall-produttività u s-sostenibbiltà 
agrikola

SEI għall-produttività u s-sostenibbiltà 
agrikola u tal-forestrija

Or. en

Emenda 1844
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Titolu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SEI għall-produttività u s-sostenibbiltà 
agrikola

SEI għall-produzzjoni u l-vijabbiltà 
ekonomika fil-kuntest tal-agrikoltura 
sostenibbli

Or. fr

Emenda 1845
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Titolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SEI għall-produttività u s-sostenibbiltà
agrikola

SEI għall-vijabbiltà ekonomika tal-azjendi 
agrikoli u s-sostenibbiltà tal-agrikoltura

Or. fr

Emenda 1846
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola għandha:

1. Is-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola u tal-forestrija
għandha:

Or. en

Emenda 1847
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola għandha:

1. Is-SEI għall-produzzjoni u l-vijabbiltà 
ekonomika fil-kuntest tal-agrikoltura 
sostenibbli għandha:

Or. fr

Emenda 1848
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola għandha:

1. Is-SEI għall-vijabbiltà ekonomika tal-
azjendi agrikoli u s-sostenibbiltà tal-
agrikoltura għandha:

Or. fr

Emenda 1849
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tippromowvi settur agrikolu b'riżorsi
effiċjenti, produttiv, b'livell baxx ta' 
emissjonijiet, li ma jagħmilx ħsara lill-
klima u reżistenti għat-tibdil fil-klima, li 
jaħdem f'armonija mar-riżorsi naturali 
essenzjali li fuqhom tiddependi l-biedja;

(a) tippromwovi settur agrikolu effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi, produttiv, kompetittiv u 
reżistenti għat-tibdil fil-klima, li jaħdem 
f'armonija mar-riżorsi naturali essenzjali li 
fuqhom tiddependi l-biedja;

Or. en

Emenda 1850
Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tippromowvi settur agrikolu b'riżorsi
effiċjenti, produttiv, b'livell baxx ta' 
emissjonijiet, li ma jagħmilx ħsara lill-
klima u reżistenti għat-tibdil fil-klima, li 
jaħdem f'armonija mar-riżorsi naturali 
essenzjali li fuqhom tiddependi l-biedja;

(a) tippromwovi settur agrikolu effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi, kompetittiv, b'livell baxx ta' 
emissjonijiet, li ma jagħmilx ħsara lill-
klima u reżistenti għat-tibdil fil-klima, li 
jaħdem f'armonija mar-riżorsi naturali 
essenzjali li fuqhom tiddependi l-biedja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib tal-kompetittività tal-agrikoltura Ewropea u ż-żieda sostenibbli tal-produttività 
tagħha ġew rikonoxxuti bħala objettiv ewlieni tal-Politika Agrikola Komuni l-ġdida.
Għaldaqstant, dawn għandhom jiġu rikonoxxuti fost l-għanijiet tas-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni għall-Produttività u s-Sostenibbiltà Agrikola. L-introduzzjoni ta' dawn l-objettivi 
tiffaċilita l-ħolqien ta' aktar gruppi operattivi u gruppi operattivi iktar immirati bl-objettiv 
speċifiku li jinstabu miżuri biex tiżdied il-produttività u tittejjeb il-kompetittività.

Emenda 1851
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tippromowvi settur agrikolu b'riżorsi
effiċjenti, produttiv, b'livell baxx ta' 
emissjonijiet, li ma jagħmilx ħsara lill-
klima u reżistenti għat-tibdil fil-klima, li 
jaħdem f'armonija mar-riżorsi naturali 
essenzjali li fuqhom tiddependi l-biedja;

(a) tippromwovi settur agrikolu u tal-
forestrija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, 
produttiv, b'livell baxx ta' emissjonijiet, li 
ma jagħmilx ħsara lill-klima u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima, li jaħdem f'armonija 
mar-riżorsi naturali essenzjali li fuqhom 
jiddependu l-biedja u l-forestrija;

Or. en

Emenda 1852
Ulrike Rodust
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Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tippromowvi settur agrikolu b'riżorsi 
effiċjenti, produttiv, b'livell baxx ta' 
emissjonijiet, li ma jagħmilx ħsara lill-
klima u reżistenti għat-tibdil fil-klima, li 
jaħdem f'armonija mar-riżorsi naturali 
essenzjali li fuqhom tiddependi l-biedja;

(a) tippromwovi settur agrikolu u tal-
forestrija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, 
produttiv, b'livell baxx ta' emissjonijiet, li 
ma jagħmilx ħsara lill-klima u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima, li jaħdem f'armonija 
mar-riżorsi naturali essenzjali li fuqhom 
jiddependu l-biedja u l-forestrija;

Or. de

Emenda 1853
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tippromowvi settur agrikolu b'riżorsi
effiċjenti, produttiv, b'livell baxx ta' 
emissjonijiet, li ma jagħmilx ħsara lill-
klima u reżistenti għat-tibdil fil-klima, li 
jaħdem f'armonija mar-riżorsi naturali 
essenzjali li fuqhom tiddependi l-biedja;

(a) tippromwovi settur agrikolu u tal-
forestrija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, 
produttiv, b'livell baxx ta' emissjonijiet, li 
ma jagħmilx ħsara lill-klima u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima, li jaħdem f'armonija 
mar-riżorsi naturali essenzjali li fuqhom 
jiddependu l-biedja u l-forestrija;

Or. fr

Emenda 1854
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tippromowvi settur agrikolu b'riżorsi (a) tippromwovi settur agrikolu effiċjenti fl-
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effiċjenti, produttiv, b'livell baxx ta' 
emissjonijiet, li ma jagħmilx ħsara lill-
klima u reżistenti għat-tibdil fil-klima, li
jaħdem f'armonija mar-riżorsi naturali 
essenzjali li fuqhom tiddependi l-biedja;

użu tar-riżorsi u li jiffranka l-enerġija, 
produttiv, b'livell baxx ta' emissjonijiet, li 
ma jagħmilx ħsara lill-klima u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima, li jaħdem f'armonija 
mar-riżorsi naturali essenzjali li fuqhom 
tiddependi l-biedja;

Or. en

Emenda 1855
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tippromowvi settur agrikolu b'riżorsi
effiċjenti, produttiv, b'livell baxx ta' 
emissjonijiet, li ma jagħmilx ħsara lill-
klima u reżistenti għat-tibdil fil-klima, li 
jaħdem f'armonija mar-riżorsi naturali 
essenzjali li fuqhom tiddependi l-biedja;

(a) tippromwovi settur agrikolu effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi, kompetittiv, produttiv, 
b'livell baxx ta' emissjonijiet, li ma 
jagħmilx ħsara lill-klima u reżistenti għat-
tibdil fil-klima, li jaħdem f'armonija mar-
riżorsi naturali essenzjali li fuqhom 
tiddependi l-biedja;

Or. en

Emenda 1856
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tippromowvi settur agrikolu b'riżorsi
effiċjenti, produttiv, b'livell baxx ta' 
emissjonijiet, li ma jagħmilx ħsara lill-
klima u reżistenti għat-tibdil fil-klima, li 
jaħdem f'armonija mar-riżorsi naturali 
essenzjali li fuqhom tiddependi l-biedja;

(a) tippromowvi settur agrikolu effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi, produttiv, b'għarfien 
intensiv, b'livell baxx ta' emissjonijiet, li 
ma jagħmilx ħsara lill-klima u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima, li jaħdem f'armonija 
mar-riżorsi naturali essenzjali li fuqhom 
tiddependi l-biedja u integrat fihom;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk in-natura tintuża aħjar, maż-żmien, il-bdiewa jistgħu jiffrankaw il-flus.

Emenda 1857
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tippromowvi settur agrikolu b'riżorsi
effiċjenti, produttiv, b'livell baxx ta' 
emissjonijiet, li ma jagħmilx ħsara lill-
klima u reżistenti għat-tibdil fil-klima, li 
jaħdem f'armonija mar-riżorsi naturali 
essenzjali li fuqhom tiddependi l-biedja;

(a) tippromwovi settur agrikolu effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi, produttiv, b'livell baxx ta' 
emissjonijiet, favur il-benessri tal-
annimali, li ma jagħmilx ħsara lill-klima u 
reżistenti għat-tibdil fil-klima, li jaħdem 
f'armonija mar-riżorsi naturali essenzjali li 
fuqhom tiddependi l-biedja;

Or. en

Emenda 1858
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tgħin biex ikun hemm provvista 
kostanti ta' ikel, għalf u bijomaterjali, 
kemm dawk eżistenti u kif ukoll oħrajn 
ġodda;

(b) tgħin biex il-produttività u l-effiċjenza 
tal-agrikoltura Ewropea jiżdiedu b'mod 
sostenibbli u biex ikun hemm provvista 
kostanti ta' ikel, għalf u bijomaterjali, 
kemm dawk eżistenti u kif ukoll oħrajn 
ġodda;

Or. en

Emenda 1859
Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tgħin biex ikun hemm provvista 
kostanti ta' ikel, għalf u bijomaterjali, 
kemm dawk eżistenti u kif ukoll oħrajn 
ġodda;

(b) tgħin biex il-produttività tal-
agrikoltura Ewropea tiżdied b'mod 
sostenibbli u biex ikun hemm provvista 
kostanti ta' ikel, għalf u bijomaterjali, 
kemm dawk eżistenti u kif ukoll oħrajn 
ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib tal-kompetittività tal-agrikoltura Ewropea u ż-żieda sostenibbli tal-produttività 
tagħha ġew rikonoxxuti bħala objettiv ewlieni tal-Politika Agrikola Komuni l-ġdida.
Għaldaqstant, dawn għandhom jiġu rikonoxxuti fost l-għanijiet tas-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni għall-Produttività u s-Sostenibbiltà Agrikola. L-introduzzjoni ta' dawn l-objettivi 
tiffaċilita l-ħolqien ta' aktar gruppi operattivi u gruppi operattivi iktar immirati bl-objettiv 
speċifiku li jinstabu miżuri biex tiżdied il-produttività u tittejjeb il-kompetittività.

Emenda 1860
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tgħin biex ikun hemm provvista 
kostanti ta' ikel, għalf u bijomaterjali, 
kemm dawk eżistenti u kif ukoll oħrajn 
ġodda;

(b) tgħin biex il-produttività tal-
agrikoltura Ewropea tiżdied b'mod 
sostenibbli u biex ikun hemm provvista 
kostanti ta' ikel, għalf u bijomaterjali, 
kemm dawk eżistenti u kif ukoll oħrajn 
ġodda;

Or. en

Emenda 1861
Albert Deß, Elisabeth Köstinger
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Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tgħin biex ikun hemm provvista 
kostanti ta' ikel, għalf u bijomaterjali, 
kemm dawk eżistenti u kif ukoll oħrajn 
ġodda;

(b) tgħin biex il-produttività tal-
agrikoltura Ewropea tiżdied b'mod 
sostenibbli u biex ikun hemm provvista 
kostanti ta' ikel, għalf u bijomaterjali, 
kemm dawk eżistenti u kif ukoll oħrajn 
ġodda;

Or. en

Emenda 1862
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ittejjeb il-proċessi tal-preservazzjoni 
tal-ambjent, l-adattament għat-tibdil fil-
klima u l-mitigazzjoni tiegħu;

(c) ittejjeb il-proċessi tal-preservazzjoni 
tal-ambjent, il-promozzjoni tas-sistemi tal-
produzzjoni agroekoloġika, l-adattament 
għat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni 
tiegħu;

Or. en

Emenda 1863
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ittejjeb il-proċessi tal-preservazzjoni 
tal-ambjent, l-adattament għat-tibdil fil-
klima u l-mitigazzjoni tiegħu;

(c) ittejjeb il-proċessi tal-preservazzjoni 
tal-ambjent, inklużi l-protezzjoni u t-titjib 
tal-korpi tal-ilma u tal-bijodiversità, l-
iżgurar tal-funzjonabbiltà tal-ħamrija u r-
riċiklaġġ tan-nutrijenti, l-adattament għat-
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tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tiegħu;

Or. en

Emenda 1864
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tibni pontijiet bejn ir-riċerka, l-għarfien 
u t-teknoloġija avvanzati u l-bdiewa, in-
negozji u s-servizzi konsultattivi.

(d) tibni pontijiet bejn l-għarfien rigward 
ir-riċerka avvanzata, in-know-how lokali, 
u t-teknoloġija u l-bdiewa, il-komunitajiet 
rurali, in-negozji u s-servizzi konsultattivi.

Or. en

Emenda 1865
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tibni pontijiet bejn ir-riċerka, l-għarfien 
u t-teknoloġija avvanzati u l-bdiewa, in-
negozji u s-servizzi konsultattivi.

(d) tibni pontijiet bejn l-għarfien rigward 
ir-riċerka avvanzata, u t-teknoloġija u l-
bdiewa, min jiġġestixxi l-foresti, in-
negozji u s-servizzi konsultattivi.

Or. en

Emenda 1866
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tibni pontijiet bejn ir-riċerka, l-għarfien 
u t-teknoloġija avvanzati u l-bdiewa, in-
negozji u s-servizzi konsultattivi.

(d) tibni pontijiet bejn l-għarfien rigward 
ir-riċerka avvanzata, u t-teknoloġija u l-
bdiewa, min jisfrutta l-foresti, in-negozji u 
s-servizzi konsultattivi.

Or. de

Emenda 1867
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tibni pontijiet bejn ir-riċerka, l-għarfien 
u t-teknoloġija avvanzati u l-bdiewa, in-
negozji u s-servizzi konsultattivi.

(d) tibni pontijiet bejn ir-riċerka, l-għarfien 
u t-teknoloġija avvanzati u l-bdiewa, in-
negozji, l-NGOs u s-servizzi konsultattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex dawn is-Sħubijiet Ewropej għall-Innovazzjoni jirnexxu, huwa kruċjali li l-
Organizzazzjonijiet mhux Governattivi jkollhom aċċess ugwali għan-netwerk u 
jikkontribwixxu għalih daqs ħaddieħor. M'hemm l-ebda raġuni għaliex m'għandhomx 
jissemmew b'mod ċar fit-test.

Emenda 1868
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tinkuraġġixxi l-iżvilupp ta' proġetti 
pilota;

Or. en
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Emenda 1869
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) tappoġġa lill-bdiewa żgħażagħ biex 
jistabbilixxu ruħhom.

Or. en

Emenda 1870
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola għandha tfittex li 
tilħaq l-għanijiet tagħha billi:

2. Is-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola u tal-forestrija
għandha tfittex li tilħaq l-għanijiet tagħha 
billi:

Or. en

Emenda 1871
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola għandha tfittex li 
tilħaq l-għanijiet tagħha billi:

2. Is-SEI għall-produzzjoni u l-vijabbiltà 
ekonomika fil-kuntest tal-agrikoltura 
sostenibbli għandha tfittex li tilħaq l-
għanijiet tagħha billi:

Or. fr
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Emenda 1872
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola għandha tfittex li 
tilħaq l-għanijiet tagħha billi:

2. Is-SEI għall-vijabbiltà ekonomika tal-
azjendi agrikoli u s-sostenibbiltà tal-
agrikoltura għandha tfittex li tilħaq l-
għanijiet tagħha billi:

Or. fr

Emenda 1873
Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) toħloq valur miżjud billi torbot aħjar ir-
riċerka u l-prattiki tal-biedja u billi 
tinkoraġġixxi l-użu iżjed mifrux ta' miżuri 
ta' innovazzjoni disponibbli;

(a) toħloq valur miżjud billi torbot aħjar ir-
riċerka u l-prattiki tal-biedja u billi 
tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' proġetti pilota 
u l-użu iżjed mifrux ta' miżuri ta' 
innovazzjoni disponibbli;

Or. fr

Emenda 1874
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) toħloq valur miżjud billi torbot aħjar ir-
riċerka u l-prattiki tal-biedja u billi 
tinkoraġġixxi l-użu iżjed mifrux ta' miżuri 

(a) toħloq valur miżjud billi torbot aħjar ir-
riċerka u l-prattiki tal-biedja u billi 
tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' proġetti pilota 
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ta' innovazzjoni disponibbli; u l-użu iżjed mifrux ta' miżuri ta' 
innovazzjoni disponibbli;

Or. fr

Emenda 1875
Petri Sarvamaa

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) toħloq valur miżjud billi torbot aħjar ir-
riċerka u l-prattiki tal-biedja u billi 
tinkoraġġixxi l-użu iżjed mifrux ta' miżuri 
ta' innovazzjoni disponibbli;

(a) toħloq valur miżjud billi torbot aħjar ir-
riċerka u l-prattiki tal-biedja u billi 
tinkoraġġixxi l-użu iżjed mifrux ta' miżuri 
ta' innovazzjoni disponibbli permezz ta' 
approċċ parteċipattiv bejn il-partijiet 
interessati;

Or. en

Emenda 1876
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tidentifika konġestjonijiet regolatorji 
li joħolqu ostakli għall-investiment fl-
innovazzjoni u r-riċerka u l-iżvilupp skont 
il-prinċipji tar-regolamentazzjoni aħjar u 
tar-regolamentazzjoni intelliġenti kif 
iddikjarat fil-Komunikazzjonijiet 
COM(2005)0097 u COM(2010)0543 tal-
Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 1877
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tidentifika konġestjonijiet regolatorji 
li joħolqu ostakli għall-investiment fl-
innovazzjoni u r-riċerka u l-iżvilupp skont 
il-prinċipji tar-regolamentazzjoni aħjar u 
tar-regolamentazzjoni intelliġenti kif 
iddikjarat fil-Komunikazzjonijiet 
COM(2005)0097 u COM(2010)0543 tal-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-semplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni attwali u futura ġiet rikonoxxuta bħala prijorità ewlenija 
mill-Kummissjoni Ewropea fil-komunikazzjonijiet tagħha dwar regolamentazzjoni aħjar u 
intelliġenti. Il-konġestjonijiet regolatorji u l-burokrazija huma fost l-ostakli għar-riċerka u l-
innovvazzjoni ffaċċjati mill-industrija, speċjalment meta jqiegħdu fis-suq ir-riżultati tar-
riċerka u l-iżvilupp tagħhom. L-identifikazzjoni u l-eliminazzjoni tal-burokrazija biex ikun 
żgurat li l-prodotti l-aktar reċenti u innovattivi jkunu disponibbli fis-suq mill-aktar fis 
possibbli jagħtu spinta lill-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp u jagħtu lill-bdiewa għodod tal-
biedja aħajar u aktar effiċjenti.

Emenda 1878
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-identifikazzjoni ta' konġestjonijiet 
regolatorji li jostakolaw l-innovazzjoni u 
l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp, skont 
il-prinċipji stabbiliti fil-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar 
'Regolamentazzjoni aħjar għat-tkabbir u 
għall-impjiegi fl-Unjoni Ewropea' 
(COM(2005)0097) u fil-Komunikazzjoni 
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tal-Kummissjoni dwar 
'Regolamentazzjoni intelliġenti fl-Unjoni 
Ewropea' (COM(2010)0543); 

Or. es

Emenda 1879
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tiffaċilita l-koordinazzjoni tar-riċerka 
u l-innovazzjoni fis-suq fost l-atturi tal-
katina tal-ikel (żerriegħa, prodotti 
fitosanitarji, fertilizzanti, tagħmir, IT, 
distributuri, ħżin, tnaqqis tal-iskart, fost 
oħrajn), sabiex tiġi massimizzata l-
produttività agrikola u tiġi żgurata l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-koordinazzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni fost l-atturi tal-katina tal-ikel (żerriegħa, 
fertilizzanti, prodotti fitosanitarji, tagħmir, IT, distributuri, ħżin, operaturi tat-tnaqqis tal-
iskart, fost oħrajn) hija essenzjali biex jiġu żviluppati l-aħjar prassi u prodotti sabiex jittejbu 
l-effiċjenza u l-produttività tal-biedja. Is-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni għall-
Produttività u s-Sostenibbiltà Agrikola għandha tintegra din il-koordinazzjoni bħala waħda 
mill-għodod tagħha biex tiġi massimizzata l-produttività agrikola u tinkiseb effiċjenza fl-użu 
tar-riżorsi.

Emenda 1880
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tiffaċilita l-koordinazzjoni tar-riċerka 
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u l-innovazzjoni fis-suq fost l-atturi tal-
katina tal-ikel (żerriegħa, prodotti 
fitosanitarji, fertilizzanti, tagħmir, IT, 
distributuri, ħżin, tnaqqis tal-iskart, fost 
oħrajn), sabiex tiġi massimizzata l-
produttività agrikola u tiġi żgurata l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi.

Or. en

Emenda 1881
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola permezz tal-appoġġ, 
f'konformità mal-Artikolu 36, tal-gruppi 
operazzjonali tas-SEI msemmija fl-
Artikolu 62 u n-Netwerk tas-SEI msemmi 
fl-Artikolu 53.

3. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola u tal-forestrija
permezz tal-appoġġ, f'konformità mal-
Artikolu 36, tal-gruppi operattivi tas-SEI 
msemmija fl-Artikolu 62 u n-Netwerk tas-
SEI msemmi fl-Artikolu 53.

Or. en

Emenda 1882
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola permezz tal-appoġġ, 
f'konformità mal-Artikolu 36, tal-gruppi 
operazzjonali tas-SEI msemmija fl-
Artikolu 62 u n-Netwerk tas-SEI msemmi 
fl-Artikolu 53.

3. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà tal-agrikoltura u tal-
forestrija permezz tal-appoġġ, f'konformità 
mal-Artikolu 36, tal-gruppi operattivi tas-
SEI msemmija fl-Artikolu 62 u n-Netwerk 
tas-SEI msemmi fl-Artikolu 53.
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Or. fr

Emenda 1883
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola permezz tal-appoġġ, 
f'konformità mal-Artikolu 36, tal-gruppi 
operazzjonali tas-SEI msemmija fl-
Artikolu 62 u n-Netwerk tas-SEI msemmi 
fl-Artikolu 53.

3. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola permezz tal-appoġġ, 
f'konformità mal-Artikolu 36, tal-gruppi 
operattivi tas-SEI msemmija fl-
Artikolu 62.

Or. en

Emenda 1884
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola permezz tal-appoġġ, 
f'konformità mal-Artikolu 36, tal-gruppi 
operazzjonali tas-SEI msemmija fl-
Artikolu 62 u n-Netwerk tas-SEI msemmi 
fl-Artikolu 53.

3. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
għanijiet tas-SEI għall-vijabbiltà 
ekonomika tal-azjendi agrikoli u s-
sostenibbiltà tal-agrikoltura permezz tal-
appoġġ, f'konformità mal-Artikolu 36, tal-
gruppi operattivi tas-SEI msemmija fl-
Artikolu 62 u n-Netwerk tas-SEI msemmi 
fl-Artikolu 53.

Or. fr

Emenda 1885
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola permezz tal-appoġġ, 
f'konformità mal-Artikolu 36, tal-gruppi 
operazzjonali tas-SEI msemmija fl-
Artikolu 62 u n-Netwerk tas-SEI msemmi 
fl-Artikolu 53.

3. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
għanijiet tas-SEI għall-vijabbiltà 
ekonomika u s-sostenibbiltà agrikola 
permezz tal-appoġġ, f'konformità mal-
Artikolu 36, tal-gruppi operattivi tas-SEI 
msemmija fl-Artikolu 62 u n-Netwerk tas-
SEI msemmi fl-Artikolu 53.

Or. fr

Emenda 1886
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola permezz tal-appoġġ, 
f'konformità mal-Artikolu 36, tal-gruppi 
operazzjonali tas-SEI msemmija fl-
Artikolu 62 u n-Netwerk tas-SEI msemmi 
fl-Artikolu 53.

3. Il-FAEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
għanijiet tas-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola permezz tal-appoġġ, 
f'konformità mal-Artikolu 36, tal-gruppi 
operattivi tas-SEI msemmija fl-Artikolu 62 
u n-Netwerk tas-SEI msemmi fl-
Artikolu 53. Tkun ir-responsabbiltà tal-
Istati Membri li jiddeċiedu sa liema punt 
japplikaw is-SEI għall-produttività u s-
sostenibbiltà agrikola fil-programmi 
tagħhom.

Or. de

Emenda 1887
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Gruppi operazzjonali tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, riċerkaturi, konsulenti u negozji 
involuti fis-settur agrikolu u tal-ikel.

1. Gruppi operattivi tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, riċerkaturi, konsulenti, 
assoċjazzjonijiet għall-iżvilupp rurali u 
netwerks, u negozji involuti fis-settur 
agrikolu u tal-ikel. L-istabbiliment ta' 
grupp operattiv jiġi determinat b'kunsens 
tal-partijiet interessati li jirrappreżentaw 
il-firxa wiesgħa ta' interessi fl-oqsma tal-
agrikoltura, l-iżvilupp rurali u r-riċerka. 
Il-gruppi operattivi ma jiġux stabbiliti 
minn parti interessata waħda jew minn 
grupp ta' partijiet interessati li 
jirrappreżentaw grupp wieħed biss ta' 
interessi. 

Or. en

Emenda 1888
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Gruppi operazzjonali tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, riċerkaturi, konsulenti u negozji 
involuti fis-settur agrikolu u tal-ikel.

1. Gruppi operattivi tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa individwali, organizzazzjonijiet 
tal-produtturi, sħab fil-katina tal-ikel, 
riċerkaturi, konsulenti u negozji oħra
involuti fis-settur agrikolu u tal-ikel. Il-
gruppi operattivi jistgħu joperaw fi ħdan 
il-fruntieri ta' Stat Membru, u jista' 
jkollhom membri f'aktar minn Stat 
Membru wieħed u/jew f'pajjiżi terzi.

Or. en
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Emenda 1889
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Gruppi operazzjonali tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, riċerkaturi, konsulenti u negozji 
involuti fis-settur agrikolu u tal-ikel.

1. Gruppi operattivi tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, entitajiet kollettivi, min jiġġestixxi 
l-art u l-irrigazzjoni, riċerkaturi, 
konsulenti u negozji involuti fis-settur 
agrikolu u tal-ikel.

Or. it

Emenda 1890
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Gruppi operazzjonali tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, riċerkaturi, konsulenti u negozji 
involuti fis-settur agrikolu u tal-ikel.

1. Gruppi operattivi tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, sidien tal-foresti, riċerkaturi, 
konsulenti u negozji involuti fis-settur 
agrikolu u tal-ikel.

Or. en

Emenda 1891
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson
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Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Gruppi operazzjonali tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, riċerkaturi, konsulenti u negozji 
involuti fis-settur agrikolu u tal-ikel.

1. Gruppi operattivi tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, riċerkaturi, konsulenti, NGOs u 
negozji involuti fis-settur agrikolu u tal-
ikel.

Or. en

Emenda 1892
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Gruppi operazzjonali tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, riċerkaturi, konsulenti u negozji 
involuti fis-settur agrikolu u tal-ikel.

1. Gruppi operattivi tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa (permezz ta' organizzazzjonijiet 
professjonali rappreżentattivi), riċerkaturi, 
konsulenti u negozji involuti fis-settur 
agrikolu u tal-ikel.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni tal-bdiewa fi gruppi operattivi tas-SEI għandha sseħħ permezz tar-
rappreżentanti legali tagħhom, i.e. permezz tal-organizzazzjonijiet professjonali tas-settur 
agrikolu.

Emenda 1893
Giovanni La Via
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Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Gruppi operazzjonali tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, riċerkaturi, konsulenti u negozji 
involuti fis-settur agrikolu u tal-ikel.

1. Gruppi operattivi tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, riċerkaturi, konsulenti u negozji 
involuti fis-settur agrikolu u 
agroalimentari.

Or. it

Emenda 1894
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Gruppi operazzjonali tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, riċerkaturi, konsulenti u negozji 
involuti fis-settur agrikolu u tal-ikel.

1. Gruppi operattivi tas-SEI għandhom 
jiffurmaw parti mis-SEI għall-produttività 
u s-sostenibbiltà agrikola. Huma għandhom 
jiġu stabbiliti minn atturi interessati bħal 
bdiewa, riċerkaturi, konsulenti u negozji 
involuti fis-settur agrikolu u tal-ikel. Tkun 
ir-responsabbiltà tal-Istati Membri li 
jiddeċiedu kemm jagħtu appoġġ lill-
gruppi operattivi fil-programmi tagħhom.

Or. de

Emenda 1895
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-gruppi operazzjonali għandhom 
jistabbilixxu proċeduri interni li jiżguraw 
trasparenza fl-operat tagħhom u jevitaw 
sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess.

2. Il-gruppi operattivi għandhom 
jistabbilixxu proċeduri interni li jiżguraw 
trasparenza fl-operat tagħhom u jevitaw 
sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess. L-
isturttura, il-proċeduri u l-proċessi ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet interni tal-gruppi 
operattivi jkunu demokratiċi, filwaqt li l-
partijiet interessati kollha jkollhom l-
opportunità li jipparteċipaw u jagħtu l-
kontribut tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet. Id-deċiżjonijiet ikunu 
soġġetti għal proċedura ta' kunsens. 

Or. en

Emenda 1896
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) referenza għall-isforzi 
interdixxiplinari favur ir-riċerka u l-
innovazzjoni skont il-Programm Ewropew 
għall-Innovazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-SEI għall-Produttività u s-Sostenibbiltà Agrikola ma tridx tkun limitata esklużivament 
għas-settur agroalimentari iżda għandha tistabbilixxi relazzjonijiet u mekkaniżmi ta' 
koordinazzjoni ma' setturi oħra sabiex jiġu żgurati sinerġiji fi ħdan l-inizjattiva ewlenija 
'Unjoni tal-Innovazzjoni'. Għalhekk, f'kull grupp operattiv, trid tingħata attenzjoni għall-
isforzi attwali favur ir-riċerka u l-innovazzjoni f'setturi oħra b'relevanza potenzjali għall-
agrikoltura.

Emenda 1897
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jimplimentaw azzjonijiet innovattivi 
permezz ta' miżuri ffinanzjati permezz ta' 
programmi ta' żvilupp rurali.

(b) jimplimentaw azzjonijiet innovattivi 
permezz ta' miżuri ffinanzjati permezz ta' 
programmi ta' żvilupp rurali permezz ta' 
kofinanzjament ma' programmi 
nazzjonali jew Ewropej oħra għall-
innovazzjoni u permezz ta' sħubijiet 
pubbliċi-privati.

Or. en

Emenda 1898
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jimplimentaw azzjonijiet innovattivi 
permezz ta' miżuri ffinanzjati permezz ta' 
programmi ta' żvilupp rurali.

(b) jimplimentaw azzjonijiet innovattivi 
permezz ta' miżuri ffinanzjati permezz ta' 
programmi ta' żvilupp rurali u permezz ta' 
sħubiji pubbliċi-privati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri l-baġits qegħdin jiċkienu. Iżjed minn qatt qabel 
jinħtieġu mekkaniżmi ta' finanzjament ġodda biex jiggarantixxu li l-proġetti ewlenin ta' 
riċerka u ta' innovazzjoni ma jiġux kompromessi. F'dan is-sens, l-implimentazzjoni tal-
attivitajiet tal-gruppi operattivi [operazzjonali] tas-SEI għandhom ikunu ffinanzjati, flimkien 
mal-programmi ordinarji ta' żvilupp rurali, permezz tas-sħubiji pubbliċi-privati bil-għan li 
tiġi garantita aġenda ambizzjuża u eżitu sodisfaċenti.

Emenda 1899
Esther de Lange
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Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jimplimentaw azzjonijiet innovattivi 
permezz ta' miżuri ffinanzjati permezz ta' 
programmi ta' żvilupp rurali.

(b) jimplimentaw azzjonijiet innovattivi 
permezz ta' miżuri ffinanzjati permezz ta' 
programmi ta' żvilupp rurali u/jew ta' 
Orizzont 2020 u programmi ta' riċerka 
oħra tal-UE, b'hekk tiġi faċilitata l-
applikazzjoni fil-prattika tar-riżultati tar-
riċerka (applikata) min-naħa tal-bdiewa..

Or. en

Emenda 1900
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-gruppi operazzjonali għandhom 
ixerrdu r-riżultati tal-proġett tagħhom, 
b'mod partikolari permezz tan-netwerk tas-
SEI.

3. Il-gruppi operattivi għandhom ixerrdu r-
riżultati tal-proġett tagħhom, b'mod 
partikolari permezz tal-ENRD.

Or. en

Emenda 1901
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-gruppi operazzjonali għandhom 
ixerrdu r-riżultati tal-proġett tagħhom, 
b'mod partikolari permezz tan-netwerk tas-
SEI.

3. Il-gruppi operattivi għandhom ixerrdu r-
riżultati tal-proġett tagħhom, b'mod 
partikolari permezz tan-netwerk tas-SEI 
tas-sistemi ta' konsulenza tal-azjendi 
agrikoli.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħidma u l-attività tas-SEI għall-Produttività u s-Sostenibbiltà Agrikola ma jistgħux ikunu 
diżassoċjati mis-Sistema ta' Konsulenza tal-Azjendi Agrikoli.  L-interdipendenza u r-rabtiet 
ta' bejniethom għandhom jibqgħu jiġu żviluppati bil-għan li jiġu massimizzati l-utilità u l-
ambitu tagħhom. F'dan is-sens, is-sistema ta' konsulenza tal-azjendi agrikoli għandha titqies, 
flimkien man-netwerk tas-SEI, bħala wieħed mill-modi li bih il-gruppi operattivi jxerrdu r-
riżultati tal-proġetti tagħhom.

Emenda 1902
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammont totali ta' appoġġ tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali taħt dan ir-
Regolament għall-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020, 
it-tqassim annwali tiegħu u l-ammont 
minimu li għandu jiġi kkonċentrat fir-
reġjuni inqas żviluppati għandu jkun 
stabbilit mill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni 
skont il-qafas finanzjarju multiannwali 
għas-snin mill-2014 sal-2020 u l-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar il-kooperazzjoni 
f'affarijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni 
finanzjarja tajba għall-istess perjodu.

1. L-ammont totali ta' appoġġ tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali taħt dan ir-
Regolament għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 
2014 sal-31 ta' Diċembru 2020, it-tqassim 
annwali tiegħu u l-ammont minimu li 
għandu jiġi kkonċentrat fir-reġjuni inqas 
żviluppati, inkluż l-ammont minimu għar-
reġjuni li, matul il-perjodu 2007-2013, 
ġew sostnuti fl-ambitu tal-objettiv ta' 
konverġenza iżda li fihom il-PDG per 
capita huwa ogħla minn 75 % tal-medja 
tal-PDG per capita tal-UE 27, għandu 
jkun stabbilit mill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni 
skont il-qafas finanzjarju multiannwali 
għas-snin mill-2014 sal-2020 u l-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar il-kooperazzjoni 
f'affarijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni 
finanzjarja tajba għall-istess perjodu.

Or. de

Emenda 1903
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammont totali ta' appoġġ tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali taħt dan ir-
Regolament għall-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020, 
it-tqassim annwali tiegħu u l-ammont 
minimu li għandu jiġi kkonċentrat fir-
reġjuni inqas żviluppati għandu jkun 
stabbilit mill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni 
skont il-qafas finanzjarju multiannwali 
għas-snin mill-2014 sal-2020 u l-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar il-kooperazzjoni 
f'affarijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni 
finanzjarja tajba għall-istess perjodu.

1. L-ammont totali ta' appoġġ tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali taħt dan ir-
Regolament għall-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020, 
it-tqassim annwali tiegħu u l-ammont 
minimu li għandu jiġi kkonċentrat fir-
reġjuni inqas żviluppati u f'fażi ta' 
tranżizzjoni għandu jkun stabbilit mill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, fuq 
proposta mill-Kummissjoni skont il-qafas 
finanzjarju multiannwali għas-snin mill-
2014 sal-2020 u l-Ftehim Interistituzzjonali 
dwar il-kooperazzjoni f'affarijiet baġitarji u 
dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba għall-
istess perjodu.

Or. es

Emenda 1904
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jridu jqiegħdu 
minimu ta' 25 % tal-kontribuzzjonijiet 
totali tal-FAEŻR għad-dispożizzjoni ta' 
kull programm ta' żvilupp rurali għall-
miżuri msemmija fl-Artikoli 29 u 30.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri agroambjentali u klimatiċi diġà huma miżuri li rnexxew fil-perjodu 2007-2013 tal-
programm u jirrappreżentaw element ċentrali tal-programmi ta' żvilupp rurali. Tali miżuri 
huma rilevanti f'termini klimatiċi u ambjentali u għandhom importanza ekonomika kbira 
għall-azjendi agrikoli. Dawn il-programmi, għalhekk, huma skont l-objettiv ġenerali globali 
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tar-riforma tal-PAK u għandhom jibqgħu jkunu parti obbligatorja tal-FAEŻR.

Emenda 1905
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
att ta' implimentazzjoni, tagħmel tqassim 
annwali skont l-Istat Membru tal-
ammonti msemmija fil-paragrafu 1, wara 
tnaqqis tal-ammont imsemmi fil-
paragrafu 2 u b'kunsiderazzjoni għat-
trasferiment tal-fondi msemmija fl-
Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) 
Nru DP/2012. Meta tkun qed tagħmel it-
tqassim annwali, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra:

imħassar

(a) Kriterji oġġettivi marbuta mal-objettivi 
msemmija fl-Artikolu 4; e
(b) il-prestazzjoni tal-passat.

Or. pt

Emenda 1906
Bastiaan Belder

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
att ta' implimentazzjoni, tagħmel tqassim
annwali skont l-Istat Membru tal-ammonti 
msemmija fil-paragrafu 1, wara tnaqqis tal-
ammont imsemmi fil-paragrafu 2 u 
b'kunsiderazzjoni għat-trasferiment tal-
fondi msemmija fl-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012. Meta tkun 

4. It-tqassim annwali skont l-Istat Membru 
tal-ammonti msemmija fil-paragrafu 1, 
wara tnaqqis tal-ammont imsemmi fil-
paragrafu 2 u b'kunsiderazzjoni għat-
trasferiment tal-fondi msemmija fl-
Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) 
Nru DP/2012 ikun stabbilit fl-Anness Ia.
L-ammonti għal kull Stat Membru 
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qed tagħmel it-tqassim annwali, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra:

għandhom jirriflettu ridistribuzzjoni 
bbażata fuq kriterji oġġettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The redistribution of EAFRD should not be done by an implementing or delegated act, but 
should be decided upon by the co-legislators. However, prolonging the status quo (with 
adjustments only for the expected new MFF) as is proposed by the rapporteur in his 
amendment for Annex Ia, does not meet the need for a redistribution of the EAFRD. In order 
to facilitate a well-informed decision of Parliament and Council on the redistribution of funds 
under both Pillar I and Pillar II, the Commission should have put forward a proposal for 
redistribution of EAFRD simultaneously with the proposal for redistribution of funds for 
direct payments. Parliament should now ask the Commission to bring forward such a 
proposal retrospectively, based on objective criteria. After the Commission submits this 
proposal, a change in the percentages that some MS have to contribute to the redistribution of 
the funds for direct payments might be necessary, since the amounts that MS receive via 
EAFRD were not taken into account in the proposal for redistribution of the funds for direct 
payments (when seeing the EAFRD in terms of amounts available per agricultural hectares, 
the amounts may well vary among Member States from 30 euros to up to 200 euros per 
hectare).

Emenda 1907
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni, tagħmel tqassim 
annwali skont l-Istat Membru tal-ammonti 
msemmija fil-paragrafu 1, wara tnaqqis tal-
ammont imsemmi fil-paragrafu 2 u 
b'kunsiderazzjoni għat-trasferiment tal-
fondi msemmija fl-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012. Meta tkun 
qed tagħmel it-tqassim annwali, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra:

4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni, tagħmel tqassim 
annwali skont l-Istat Membru tal-ammonti 
msemmija fil-paragrafu 1, wara tnaqqis tal-
ammont imsemmi fil-paragrafu 2 u 
b'kunsiderazzjoni għat-trasferiment tal-
fondi msemmija fl-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012, li huwa 
stabbilit fl-Anness Ia [sic – nota tat-
traduttur]. It-tqassim tal-finanzjamenti 
fost l-Istati Membri jrid ikun ibbażat fuq 
kriterji oġġettivi. Meta tkun qed tagħmel it-
tqassim annwali, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra:



AM\909515MT.doc 97/171 PE494.481v01-00

MT

Or. lv

Emenda 1908
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni, tagħmel tqassim 
annwali skont l-Istat Membru tal-ammonti 
msemmija fil-paragrafu 1, wara tnaqqis tal-
ammont imsemmi fil-paragrafu 2 u 
b'kunsiderazzjoni għat-trasferiment tal-
fondi msemmija fl-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012. Meta tkun 
qed tagħmel it-tqassim annwali, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra:

4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni, tagħmel tqassim 
annwali skont l-Istat Membru tal-ammonti 
msemmija fil-paragrafu 1, wara tnaqqis tal-
ammont imsemmi fil-paragrafu 2 u 
b'kunsiderazzjoni għat-trasferiment tal-
fondi msemmija fl-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012. Meta tkun 
qed tagħmel it-tqassim annwali, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
prestazzjoni tal-passat:

Or. en

Emenda 1909
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Kriterji oġġettivi marbuta mal-objettivi 
msemmija fl-Artikolu 4; u

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-kriterji oġġettivi mhuwiex se jipproduċi distribuzzjoni ġusta u realistika tal-fondi.   
Id-diversità tal-Istati Membri tfisser li t-tip ta' kriterji użati, l-ippeżar mogħti u l-bażi li fuqha 
japplikaw il-kriterji (jiġifieri bżonnijiet attwali u futuri) jafu jkollhom effetti kontroproduċenti.
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Emenda 1910
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prestazzjoni tal-passat. imħassar

Or. en

Emenda 1911
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prestazzjoni tal-passat. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjamenti fil-qasam tal-iżvilupp rurali għandhom ikunu allokati abbażi ta' kriterji 
oġġettivi pjuttost milli allokazzjoni storika.

Emenda 1912
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prestazzjoni tal-passat. imħassar

Or. en
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Emenda 1913
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prestazzjoni tal-passat. imħassar

Or. en

Emenda 1914
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prestazzjoni tal-passat. imħassar

Or. en

Emenda 1915
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prestazzjoni tal-passat. (b) il-kontribuzzjoni parzjali mill-fondi 
pubbliċi ddestinati lill-kapital azzjonarju 
inizjali jekk ikun possibbli.

Or. en

Emenda 1916
Hynek Fajmon
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Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prestazzjoni tal-passat. (b) il-prestazzjoni tal-passat inkluża l-
allokazzjoni min-naħa tal-Istati Membri 
tal-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-
perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013.

Or. en

Emenda 1917
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Czesław Adam 
Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prestazzjoni tal-passat. (b) il-prestazzjoni tal-passat b'riferiment 
għall-perjodu 2007-2013.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sena ta' riferiment tal-2013 mhijiex adegwata, minħabba li l-profili għall-Istati Membri 
matul il-perjodu 2007-2013 jaġixxu b'mod differenti. Minħabba f'hekk, il-medja tal-perjodu 
għandha tkun il-bażi ta' riferiment kwalifikata.

Emenda 1918
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-livell annwali medju ta' kumpens li 
seta' kien meħtieġ għal kull Stat Membru 
tal-UE matul il-perjodu mill-1998 sal-
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2007 li kieku ntużat l-għodda għall-
istabilizzazzjoni tal-introjtu, abbażi tal-
evoluzzjoni tal-indikatur gross tal-introjtu 
tal-azjenda agrikola u tal-kontribuzzjoni 
mill-FAEŻR ekwivalenti għall-massimu 
previst f'din l-għodda skont l-
Artikolu 65(4). 

Or. es

Emenda 1919
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-livell annwali medju ta' kumpens li 
seta' kien meħtieġ għal kull Stat Membru 
tal-UE matul il-perjodu mill-1998 sal-
2007 li kieku ntużat l-għodda għall-
istabilizzazzjoni tal-introjtu, abbażi tal-
evoluzzjoni tal-indikatur gross tal-introjtu 
tal-azjenda agrikola.

Or. es

Emenda 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. It-tqassim annwali skont l-Istat 
Membru tal-ammonti msemmija fil-
paragrafu 1, wara tnaqqis tal-ammont 
imsemmi fil-paragrafu 2 jinsab fl-
Anness [XX]. Jitqiesu wkoll it-
trasferimenti msemmijin fl-Artikolu 14(2) 
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tar-Regolament (UE) Nru DP/2012.

Or. pt

Emenda 1921
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għall-finijiet tal-allokazzjoni tar-
riserva ta' prestazzjoni msemmija fl-
Artikolu 20(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[CSF/2012], id-dħul assenjat disponibbli 
miġbur skont l-Artikolu 45 tar-
Regolament (UE) Nru HR/2012 tal-
FAEŻR, għandu jiżdied mal-ammonti 
msemmija fl-Artikolu 18 tar-Regolament 
(UE) Nru [CSF/2012]. Huwa għandu 
jkun allokat lill-Istati Membri b'mod 
proporzjonat għas-sehem tal-ammont 
totali tal-appoġġ mill-FAEŻR.

imħassar

Or. en

Emenda 1922
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għall-finijiet tal-allokazzjoni tar-
riserva ta' prestazzjoni msemmija fl-
Artikolu 20(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[CSF/2012], id-dħul assenjat disponibbli 
miġbur skont l-Artikolu 45 tar-
Regolament (UE) Nru HR/2012 tal-
FAEŻR, għandu jiżdied mal-ammonti 
msemmija fl-Artikolu 18 tar-Regolament 
(UE) Nru [CSF/2012]. Huwa għandu 

imħassar
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jkun allokat lill-Istati Membri b'mod 
proporzjonat għas-sehem tal-ammont 
totali tal-appoġġ mill-FAEŻR.

Or. ro

Emenda 1923
James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għall-finijiet tal-allokazzjoni tar-
riserva ta' prestazzjoni msemmija fl-
Artikolu 20(2) tar-Regolament (UE) Nru 
[CSF/2012], id-dħul assenjat disponibbli 
miġbur skont l-Artikolu 45 tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 tal-FAEŻR, għandu 
jiżdied mal-ammonti msemmija fl-
Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 
Nru [CSF/2012]. Huwa għandu jkun 
allokat lill-Istati Membri b'mod 
proporzjonat għas-sehem tal-ammont totali 
tal-appoġġ mill-FAEŻR.

6. Id-dħul assenjat disponibbli miġbur 
skont l-Artikolu 45 tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 tal-FAEŻR, għandu jiżdied 
mal-ammonti msemmija fl-Artikolu 18 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012]. Huwa
għandu jkun allokat lill-Istati Membri 
b'mod proporzjonat għas-sehem tal-
ammont totali tal-appoġġ mill-FAEŻR.

Or. en

Emenda 1924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Fl-Istati Membri li fihom il-
programmazzjoni tal-iżvilupp rurali 
titwettaq permezz ta' sensiela ta' 
programmi reġjonali, l-Istat inkwistjoni se 
jalloka riżorsi mill-FAEŻR għal kull 
programm skont kriterji oġġettivi u mhux 
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diskriminatorji li għandhom jinkludu 
riferiment għall-kriterju stabbilit fil-
punt 4(c) ta' dan l-Artikolu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi li dan l-Artikolu jinbidel biex jinkludi r-rata annwali medja ta' 
kumpens fl-introjtu gross tal-azjendi agrikoli f'kull Stat Membru bħala kriterju ta' 
distribuzzjoni għall-finanzjamenti FAEŻR. Dan jagħmilha neċessarja li jiddaħħal rekwiżit 
biex jiddetermina s-sehem tal-finanzjamenti li ġejjin mill-għodda għall-istabilizzazzjoni tal-
introjtu fl-Istati Membri li jagħżlu programmi reġjonali ta' żvilupp rurali.

Emenda 1925
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-deċiżjoni li tapprova programm ta' 
żvilupp rurali għandha tistabbilixxi l-
kontribuzzjoni massima mill-FAEŻR lill-
programm. Id-deċiżjoni għandha 
tidentifika b'mod ċar, fejn ikun meħtieġ, l-
approprjazzjonijiet allokati lir-reġjuni inqas 
żviluppati.

1. Id-deċiżjoni li tapprova programm ta' 
żvilupp rurali għandha tistabbilixxi l-
kontribuzzjoni massima mill-FAEŻR lill-
programm. Id-deċiżjoni għandha 
tidentifika b'mod ċar, fejn ikun meħtieġ, l-
approprjazzjonijiet allokati lir-reġjuni inqas 
żviluppati u f'fażi ta' tranżizzjoni.

Or. es

Emenda 1926
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni mill-FAEŻR għandha 
tiġi kkalkulata fuq il-bażi tal-ammont tan-
nefqa pubblika eliġibbli.

2. Għal kull assi prijoritarju, id-deċiżjoni 
tal-Kummissjoni tiddetermina jekk ir-rata 
ta' kofinanzjament għall-assi prijoritarju 
se tiġix applikata:
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(a) għan-nefqa totali eliġibbli, inkluża 
nefqa pubblika u privata;
(b) għan-nefqa pubblika eliġibbli.

Or. fr

Emenda 1927
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni mill-FAEŻR għandha 
tiġi kkalkulata fuq il-bażi tal-ammont tan-
nefqa pubblika eliġibbli.

2. Il-kontribuzzjoni mill-FAEŻR għandha 
tiġi kkalkulata fuq il-bażi tal-ammont tan-
nefqa pubblika u privata eliġibbli u tal-
valur tal-kontribuzzjonijiet li ġejjin mis-
settur volontarju.

Or. fr

Emenda 1928
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni mill-FAEŻR għandha 
tiġi kkalkulata fuq il-bażi tal-ammont tan-
nefqa pubblika eliġibbli.

2. Il-kontribuzzjoni mill-FAEŻR għandha 
tiġi kkalkulata fuq il-bażi tal-ammont tan-
nefqa pubblika eliġibbli, u fuq il-bażi tan-
nefqa totali inkluża n-nefqa pubblika u 
privata.

Or. fr

Emenda 1929
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni mill-FAEŻR għandha 
tiġi kkalkulata fuq il-bażi tal-ammont tan-
nefqa pubblika eliġibbli.

2. Il-kontribuzzjoni mill-FAEŻR għandha 
tiġi kkalkulata fuq il-bażi tal-ammont tan-
nefqa pubblika eliġibbli jew fuq il-bażi 
tan-nefqa eliġibbli totali inkluża n-nefqa 
pubblika u privata.

Or. de

Emenda 1930
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta' żvilupp rurali għandhom 
jistabbilixxu rata ta' kontribuzzjoni mill-
FAEŻR applikabbli għall-miżuri kollha.
Fejn applikabbli, għandha tiġi stabbilita 
rata ta' kontribuzzjoni mill-FAEŻR 
separata għar-reġjuni inqas żviluppati, u 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer 
żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93. Ir-rata ta' 
kontribuzzjoni massima mill-FAEŻR 
għandha tkun:

Ir-rata kofinanzjata għal assi prijoritarju 
tista' tkun varjata. Fejn applikabbli, 
għandha tiġi stabbilita rata ta' 
kontribuzzjoni mill-FAEŻR separata għar-
reġjuni inqas żviluppati, u għar-reġjuni 
ultraperiferiċi u l-gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93. Ir-rata ta' kontribuzzjoni 
massima mill-FAEŻR għandha tkun:

Or. fr

Emenda 1931
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta' żvilupp rurali għandhom 
jistabbilixxu rata ta' kontribuzzjoni mill-
FAEŻR applikabbli għall-miżuri kollha. 
Fejn applikabbli, għandha tiġi stabbilita 
rata ta' kontribuzzjoni mill-FAEŻR 
separata għar-reġjuni inqas żviluppati, u 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer 
żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93. Ir-rata ta' 
kontribuzzjoni massima mill-FAEŻR 
għandha tkun:

Il-programmi ta' żvilupp rurali għandhom 
jistabbilixxu rati ta' kontribuzzjoni mill-
FAEŻR applikabbli għall-miżuri kollha. 
Fejn applikabbli, għandha tiġi stabbilita 
rata ta' kontribuzzjoni mill-FAEŻR 
separata għar-reġjuni inqas żviluppati, u 
għar-reġjuni ultraperiferiċi u l-gżejjer 
żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93. Ir-rata ta' 
kontribuzzjoni massima mill-FAEŻR 
għandha tkun:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Srodki współfinansowania krajowego mogą pochodzić zarówno z budżetu państwa jak i 
budżetu samorządów lokalnych, także w przypadku gdy samorządy te są beneficjentami 
pomocy. Przesądzenie z góry i na stałe oraz jednolicie poziomu współfinansowania z 
EFRROW dla wszystkich działań ogranicza elastyczność i możliwość reagowania na 
zachodzące zmiany w sytuacji budżetowej państwa, samorządów regionalnych i lokalnych. 
Obecnie, w związku z kryzysem,  mamy do czynienia z licznymi zmianami programów różnych 
państw polegającymi na tym, że początkowo wysoki stopień współfinansowania przez nie 
realizowanych operacji musi zostać zmniejszony. Modyfikacji tych dokonuje się w zależności 
od rodzaju i wagi działania, stopnia zakontraktowania środków (obniżenie 
współfinansowania oznacza spadek łącznych środków na to działanie i nie jest możliwe, gdy 
podjęto już przeważającą część zobowiązań).Jednolity poziom współfinansowania dla całego 
programu oznacza, że jeśli państwo chcąc powiększyć środki na realizację działania planuje 
wkład krajowy w jego realizację na poziomie np. 50 % (a ma możliwość ograniczyć go do 
zaledwie 25 %), to poziom współfinansowania innego działania , gdzie beneficjentem jest 
samorząd lokalny i jego środki własne stanowią współfinansowanie krajowe także  musi 
wynosić 50 % (nie może zostać określony na dopuszczalnym poziomie 25 %).Mimo, że 
proponowany system stanowi uproszczenie dla prowadzenia rozliczeń (ułatwia pracę 
administracji kraju i UE) to jest bardzo niekorzystny dla możliwości dostosowania programu 
do bieżącej i przyszłej sytuacji danego kraju.

Emenda 1932
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta' żvilupp rurali għandhom 
jistabbilixxu rata ta' kontribuzzjoni mill-
FAEŻR applikabbli għall-miżuri kollha. 
Fejn applikabbli, għandha tiġi stabbilita 
rata ta' kontribuzzjoni mill-FAEŻR 
separata għar-reġjuni inqas żviluppati, u 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer 
żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93. Ir-rata ta' 
kontribuzzjoni massima mill-FAEŻR 
għandha tkun:

Il-programmi ta' żvilupp rurali għandhom 
jistabbilixxu darba, qabel il-bidu tal-
perjodu ta' programmazzjoni, rata unika 
ta' kontribuzzjoni mill-FAEŻR applikabbli 
għall-miżuri kollha. Fejn applikabbli, 
għandha tiġi stabbilita rata ta' 
kontribuzzjoni mill-FAEŻR separata għar-
reġjuni inqas żviluppati, u għar-reġjuni 
ultraperiferiċi u l-gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93. Ir-rata ta' kontribuzzjoni 
massima mill-FAEŻR għandha tkun:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiġu inkoraġġuti jottemperaw għall-obbligi tagħhom matul il-
perjodu ta' programmazzjoni.

Emenda 1933
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 85 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-
reġjuni inqas żviluppati, fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u l-gżejjer żgħar tal-Eġew skont 
it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93;

(a) 85 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-
reġjuni inqas żviluppati, fir-reġjuni f'fażi 
ta' tranżizzjoni, fir-reġjuni ultraperiferiċi u 
l-gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Is-sostenn FAEŻR għandu jkopri wkoll dawk ir-reġjuni bi PDG ogħla minn 75 % tal-medja 
Ewropea, billi sostenn li jonqos f'daqqa jista' faċilment ixejjen l-effetti pożittivi milħuqa bis-
saħħa tal-finanzjamenti tas-snin preċedenti.
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Emenda 1934
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 85 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-
reġjuni inqas żviluppati, fir-reġjuni l-aktar
imbiegħda u l-gżejjer żgħar tal-Eġew skont 
it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93;

(a) 85 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-
reġjuni inqas żviluppati, fir-reġjuni f'fażi 
ta' eliminazzjoni gradwali tal-għajnuna,
fir-reġjuni ultraperiferiċi u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-Regolament 
(KEE) Nru 2019/93;

Or. en

Emenda 1935
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aа) 75 % tan-nefqa pubblika eliġibbli 
għar-reġjuni kollha bi PDG per capita 
għall-perjodu 2007-2013 inqas minn 75 % 
tal-medja tal-UE 25 għall-perjodu ta' 
riferiment, iżda bi PDG per capita ogħla 
minn 75 % tal-medja tal-PDG tal-UE 27;

Or. bg

Emenda 1936
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 75 % tan-nefqa eliġibbli fir-reġjuni 
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f'fażi ta' tranżizzjoni;

Or. fr

Emenda 1937
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(аb) 60 % tan-nefqa pubblika eliġibbli 
għar-reġjuni f'fażi ta' tranżizzjoni, 
differenti mir-reġjuni msemmija hawn 
fuq;

Or. bg

Emenda 1938
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 50 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-
reġjuni l-oħra.

(b) 75 % għar-reġjuni f'fażi ta' 
tranżizzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi li l-kontribuzzjoni mill-FAEŻR għar-reġjuni f'fażi ta' tranżizzjoni 
tiżdied għal 75 %, konformement mar-rati kofinanzjati applikabbli għall-fondi strutturali u 
fid-dawl tal-fatt li l-fondi huma koperti mill-istess qafas strateġiku komuni.

Emenda 1939
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos
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Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 50 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-
reġjuni l-oħra.

(b) 75 % għar-reġjuni f'fażi ta' 
tranżizzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ma jidhirx xieraq li, fil-kuntest ekonomiku attwali, jiżdied l-isforz finanzjarju tar-reġjuni li 
ħerġin mill-objettiv ta' konverġenza li l-livell tagħhom ta' kofinanzjament mill-FAEŻR 
jitnaqqas minn 75 % għal 50 %.

Emenda 1940
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 50 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-
reġjuni l-oħra.

(b) 55 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-
reġjuni l-oħra.

Or. fr

Emenda 1941
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 50 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-
reġjuni l-oħra.

(b) 55 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-
reġjuni l-oħra.

Or. fr
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Emenda 1942
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- c) 75 % għar-reġjuni kollha bi PDG per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien 
anqas minn 75 % tal-medja tal-UE 25 
għall-perjodu ta' riferiment iżda bi PDG 
per capita ogħla minn 75 % tal-medja tal-
PDG tal-UE 27.

Or. en

Emenda 1943
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) 75 % għar-reġjuni f'fażi ta' 
tranżizzjoni li mhumiex eliġibbli skont il-
punt (a).

Or. de

Emenda 1944
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 

(a) 80 % għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
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Tista' tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta' reġjuni inqas żvilupati, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Tista' tiġi miżjuda għal 90 % għall-
programmi ta' reġjuni inqas żvilupati, ir-
reġjuni ultraperiferiċi u l-gżejjer żgħar tal-
Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Ir-rata ta' parteċipazzjoni massima tkun 
100 % għall-proġetti ta' kooperazzjoni 
multinazzjonali sostnuti minn gruppi ta' 
azzjoni lokali.

Or. fr

Emenda 1945
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(а) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista' tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta' reġjuni inqas żvilupati, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

(а) 75 % għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista' tiġi miżjuda għal 90 % għall-
programmi ta' reġjuni inqas żvilupati, ir-
reġjuni ultraperiferiċi u l-gżejjer żgħar tal-
Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. bg

Emenda 1946
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-

(a) 80 % għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, 29, 30, 31, 32 u 36, għall-iżvilupp 
lokali LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 
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Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i).
Tista' tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta' reġjuni inqas żvilupati, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

tar-Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u 
għal operazzjonijiet taħt l-
Artikolu 20(1)(a)(i). Tista' tiġi miżjuda 
għal 90 % għall-programmi ta' reġjuni 
inqas żvilupati, ir-reġjuni ultraperiferiċi u 
l-gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiddaħħlu miżuri agroambjentali u klimatiċi, il-biedja organika, l-għajnuna favur 
żoni b'limitazzjonijiet naturali speċifiċi u l-għajnuna fl-ambitu tan-netwerk Natura 2000 u d-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma, fid-dawl tar-rilevanza mal-objettiv ekoloġiku tal-PAK. Dan ukoll 
huwa konformi mal-proposta ta' 25 % fil-premessa 28.

Emenda 1947
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista' tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta' reġjuni inqas żvilupati, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

(a) 80 % għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, 29, 30, 31, 32 u 36, għall-iżvilupp 
lokali LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 
tar-Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u 
għal operazzjonijiet taħt l-
Artikolu 20(1)(a)(i). Tista' tiġi miżjuda 
għal 90 % għall-programmi ta' reġjuni 
f'fażi ta' tranżizzjoni, ir-reġjuni inqas 
żvilupati, ir-reġjuni ultraperiferiċi u l-
gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiddaħħlu miżuri oħrajn b'rilevanza partikolari għall-ksib tal-objettivi espressi fil-
premessa 28 dwar l-allokazzjoni ta' tal-anqas 25 % tal-FAEŻR lil dawn il-miżuri.
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Emenda 1948
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marit Paulsen, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista' tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta' reġjuni inqas żviluppati, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

(a) 80 % għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, 29 u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista' tiġi miżjuda għal 90 % għall-
programmi ta' reġjuni inqas żviluppati, ir-
reġjuni ultraperiferiċi u l-gżejjer żgħar tal-
Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-miżura għandu jkollha l-istess importanza daqs il-miżuri proposti għar-rata ogħla.

Emenda 1949
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista' tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta' reġjuni inqas żvilupati, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

(a) 80 % għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, 36 u 40, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista' tiġi miżjuda għal 90 % għall-
programmi ta' reġjuni inqas żvilupati, ir-
reġjuni ultraperiferiċi u l-gżejjer żgħar tal-
Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Konformement mal-kontenut tal-emenda DR 8a, qed jiġi propost li dan l-artikolu jinbidel 
sabiex jiffissa kontribuzzjoni massima tal-FAEŻR għall-miżuri ta' stabilizzazzjoni tal-introjtu.

Emenda 1950
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista' tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta' reġjuni inqas żviluppati, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

(a) 80 % għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 16, 28 u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista' tiġi miżjuda għal 90 % għall-
programmi ta' reġjuni inqas żviluppati, ir-
reġjuni ultraperiferiċi u l-gżejjer żgħar tal-
Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta' konsulenza tal-azjendi agrikoli se jkunu wieħed mill-aktar strumenti importanti 
fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss bil-għan li jaġevolaw l-innovazzjoni u t-tisħiħ tal-
produttività u tas-sostenibbiltà agrikola.

Emenda 1951
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 

(a) 80 % għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012], għall-
operazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-
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Tista' tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta' reġjuni inqas żviluppati, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

objettivi tal-ambjent u tat-tibdil fil-klima, 
il-mitigazzjoni tal-klima u l-adattament 
għaliha u għal operazzjonijiet taħt l-
Artikolu 20(1)(a)(i).. Tista' tiġi miżjuda 
għal 90 % għall-programmi ta' reġjuni 
inqas żviluppati, ir-reġjuni ultraperiferiċi u 
l-gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda intiża biex twessa' l-ambitu tad-dispożizzjoni biex tippermetti rata ogħla ta' 
kofinanzjament għall-operazzjonijiet li jirrigwardaw il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi 
naturali u l-azzjoni favur il-klima. Il-livell ogħla ta' kofinanzjament se jippromwovi l-għoti ta' 
għajnuna għall-operazzjonijiet immirati lejn l-objettivi agroambjentali u fil-qasam tal-foresti 
kif ukoll fl-ambitu tal-mitigazzjoni tal-klima.

Emenda 1952
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista' tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta' reġjuni inqas żviluppati, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

(a) 80 % għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i) u 
għall-operazzjonijiet li jirċievu assistenza 
permezz ta' sottoprogrammi tematiċi. 
Tista' tiġi miżjuda għal 90 % għall-
programmi ta' reġjuni inqas żviluppati, ir-
reġjuni ultraperiferiċi u l-gżejjer żgħar tal-
Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. en

Emenda 1953
Wojciech Michał Olejniczak



PE494.481v01-00 118/171 AM\909515MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista' tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta' reġjuni inqas żviluppati, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

(a) 80 % għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista' tiġi miżjuda għal 90 % għall-
programmi ta' reġjuni inqas żviluppati, ir-
reġjuni f'fażi ta' tranżizzjoni, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi u l-gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Is-sostenn FAEŻR għandu jkopri wkoll dawk ir-reġjuni bi PDG ogħla minn 75 % tal-medja 
Ewropea, billi sostenn li jonqos f'daqqa jista' faċilment ixejjen l-effetti pożittivi milħuqa bis-
saħħa tal-finanzjamenti tas-snin preċedenti.

Emenda 1954
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i).
Tista' tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta' reġjuni inqas żviluppati, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

(a) 80 % għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i).
Tista' tiġi miżjuda għal 90 % għall-
programmi ta' reġjuni inqas żviluppati,
dawk f'fażi ta' eliminazzjoni gradwali tal-
għajnuna, ir-reġjuni ultraperiferiċi u l-
gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;
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Or. en

Emenda 1955
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80% għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u għal 
operazzjonijiet taħt l-Artikolu 20(1)(a)(i). 
Tista' tiġi miżjuda għal 90% għall-
programmi ta' reġjuni inqas żvilupati, ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer żgħar 
tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

(a) 80 % għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 
15, 28, u 36, kemm għall-iżvilupp lokali 
LEADER imsemmi fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012] kif 
ukoll għal operazzjonijiet taħt l-
Artikolu 20(1)(a)(i). Tista' tiġi miżjuda 
għal 90 % għall-programmi ta' reġjuni 
inqas żvilupati, ir-reġjuni ultraperiferiċi u 
l-gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. fr

Emenda 1956
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 75 % għall-implimentazzjoni tal-
objettivi prijoritarji speċifikati tal-UE: 
miżuri fl-ambitu ta' Natura 2000, tad-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma u tal-
Istrateġija tal-UE fil-qasam tal-
Bijodiversità. Dan għandu japplika b'mod 
indaqs fir-rigward ta' miżuri ta' appoġġ 
relatati maż-żoni, mal-investimenti kif 
ukoll oħrajn;

Or. de
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Emenda 1957
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 75 % għall-miżuri koperti mill-
Artikoli 29 sa 31.

Or. fr

Emenda 1958
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 75 % għall-miżuri koperti mill-
Artikoli 29 sa 31.

Or. fr

Emenda 1959
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 60 % għall-miżuri agroambjentali u 
klimatiċi msemmija fl-Artikolu 29, 60 % 
għall-miżuri fil-qasam tal-biedja organika 
msemmija fl-Artikolu 30, 60 % għall-
pagamenti skont Natura 2000 u d-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma msemmija fl-
Artikolu 31 u 60 % għall-pagamenti fil-
qasam tal-benessri tal-annimali 
msemmija fl-Artikolu 34.
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Or. en

Emenda 1960
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 60 % għall-miżuri agroambjentali u 
klimatiċi msemmijin fl-Artikolu 29. Tista' 
tiżdied għal 90 % għall-programmi ta' 
reġjuni inqas żviluppati, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi u l-gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. en

Emenda 1961
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 60 % għall-miżuri agroambjentali u 
klimatiċi msemmijin fl-Artikolu 29. Tista' 
tiżdied għal 90 % għall-programmi ta' 
reġjuni inqas żviluppati, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi u l-gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-
Regolament (KEE) Nru 2019/93;

Or. pt

Emenda 1962
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) 75 % għall-miżuri koperti mill-
Artikoli 37 sa 40.

Or. fr

Emenda 1963
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

б) 100% għal attivitajiet li jirċievu 
finanzjament skont l-Artikolu 66.

imħassar

Or. bg

Emenda 1964
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 100% għal attivitajiet li jirċievu 
finanzjament skont l-Artikolu 66.

(b) 50 % għal attivitajiet li jirċievu 
finanzjament skont l-Artikolu 66.

Or. de

Emenda 1965
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 100% għal attivitajiet li jirċievu 
finanzjament skont l-Artikolu 66.

(b) 100 % għal attivitajiet li jirċievu 
finanzjament skont l-Artikoli 66 u 38.

Or. pt

Emenda 1966
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 100% għal attivitajiet li jirċievu 
finanzjament skont l-Artikolu 66.

(b) 100 % għal attivitajiet li jirċievu 
finanzjament skont l-Artikoli 66 u 38.

Or. pt

Emenda 1967
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR 
b'konformità mal-Artikolu 14 tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 huma 
suġġetti għal rata unika ta' kontribuzzjoni 
FAEŻR imsemmija fil-paragrafu 3. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz tal-koerenza, il-fondi trasferiti lill-FAEŻR bħala parti mill-flessibbiltà se jilħqu l-
istess rata ta' kontribuzzjoni bħal miżuri oħrajn tal-FAEŻR. Din il-proposta tmur kontra l-
prinċipju ta' sussidjarjetà tal-Istati Membri.
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Emenda 1968
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR 
b'konformità mal-Artikolu 14 tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 huma 
kofinanzjati skont ir-rati ġenerali ta' 
kofinanzjament.

Or. en

Emenda 1969
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR 
b'konformità mal-Artikolu 14 tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 huma 
kofinanzjati skont ir-rati ġenerali ta'
kofinanzjament.

Or. en

Emenda 1970
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-rata massima ta' kontribuzzjoni 
FAEŻR togħla għal 100 % għall-proġetti 
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ta' kooperazzjoni transnazzjonali 
mmexxija minn gruppi ta' azzjoni lokali 
ta' LEADER.

Or. fr

Emenda 1971
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mill-inqas 5 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR għall-programm ta' żvilupp 
rurali għandha tkun irriservata għal-
Leader.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemm l-ebda delimitazzjoni tal-fondi għal Leader.

Emenda 1972
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mill-inqas 5 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR għall-programm ta' żvilupp 
rurali għandha tkun irriservata għal-
Leader.

5. Mill-inqas 25 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR għall-programm ta' żvilupp 
rurali għandha tkun irriservata għall-
miżuri tal-Prijorità 6, b'tal-anqas 5 % tal-
kontribuzzjoni totali FAEŻR tmur għal 
Leader.

Or. de
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Emenda 1973
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mill-inqas 5 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR għall-programm ta' żvilupp 
rurali għandha tkun irriservata għal-Leader.

5. Mill-inqas 10 % tal-kontribuzzjoni totali 
tal-FAEŻR għall-programm ta' żvilupp 
rurali għandha tkun irriservata għal-Leader.

Or. de

Emenda 1974
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tal-anqas 30 % tal-fondi rriservati għal 
LEADER ikunu ddedikati għal proġetti li 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima, inkluża l-promozzjoni tal-
użu tal-enerġiji rinnovabbli.

Or. en

Emenda 1975
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Minimu ta' 50 % tal-kontribuzzjoni 
totali FAEŻR għall-programm ta' żvilupp 
rurali tkun riservata għall-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima u għall-adattament 
għaliha kif ukoll għall-ġestjoni sostenibbli 
tal-art permezz tal-miżuri fl-ambitu tal-
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prijoritajiet 4 u 5.
Il-livell li jinkiseb f'dan il-qasam matul il-
perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 
għandu għall-inqas jinżamm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskemi agroambjentali wrew l-utilità tagħhom u għadhom l-aqwa mekkaniżmu biex jinkisbu 
riżultati ambjentali, partikolarment fid-dawl tal-obbligu tal-kofinanzjament u għalhekk 
għandhom jissaħħu.

Emenda 1976
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mill-anqas 35 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR għall-programm ta' 
żvilupp rurali jkun assenjat għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u għall-
adattament għaliha, u għall-ġestjoni 
sostenibbli tal-art, permezz tal-pagamenti 
tal-klima agroambjentali, tal-biedja 
organika, ta' Natura 2000 u tad-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma, tal-pagamenti għaż-
żoni li jaffrontaw restrizzjonijiet naturali 
jew speċifiċi oħrajn, tal-investimenti għat-
titjib tar-reżiljenza u tal-valur ambjentali 
tal-ekosistemi forestali, tas-servizzi 
forestali-ambjentali u klimatiċi u tal-
konservazzjoni tal-foresti. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri jżommu mill-anqas 
il-livell ta' sforzi li għamlu f'dan il-qasam 
matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013.

Or. en
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Emenda 1977
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mill-anqas 35 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR għall-programm ta' 
żvilupp rurali jintefaq għall-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima u għall-adattament 
għaliha, u għall-ġestjoni sostenibbli tal-
art, permezz tal-pagamenti tal-klima 
agroambjentali, tal-biedja organika, tal-
Biedja b'Valur Naturali Għoli, ta' Natura 
2000 u tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, 
tal-investimenti għat-titjib tar-reżiljenza u 
tal-valur ambjentali tal-ekosistemi 
forestali, tas-servizzi forestali u klimatiċi 
u tal-konservazzjoni tal-foresti.

Or. en

Emenda 1978
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR għall-programm ta' 
żvilupp rurali tkun irriservata għall-
miżuri msemmija fl-Artikoli 29, 30, 31 
u 32.

Or. fr

Emenda 1979
Hynek Fajmon
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Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mill-inqas 25 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR għall-programm ta' 
żvilupp rurali tkun irriservata għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u għall-
adattament għaliha kif ukoll għall-
ġestjoni tal-art, permezz tal-miżuri 
agroambjentali u klimatiċi, tal-biedja 
organika u tal-pagamenti għaż-żoni li 
jaffrontaw restrizzjonijiet naturali jew 
speċifiċi oħrajn.

Or. en

Emenda 1980
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mill-inqas 25 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR għall-programm ta' 
żvilupp rurali tkun irriservata għall-
miżuri msemmija fl-Artikoli 29, 30, 31 
u 32.

Or. en

Emenda 1981
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mill-inqas 5 % tal-programm tal-
FAEŻR tkun irriservata għall-miżuri 
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għall-bdiewa żgħażagħ. L-appoġġ jista' 
jingħata lil livelli li jaqbżu tali livell, bil-
kundizzjoni li l-Istati Membri jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jżommu l-livell attwali ta' kontribuzzjoni tagħhom mill-baġit tal-FAEŻR 
għall-programm għall-bdiewa żgħażagħ, li jirrappreżenta mill-inqas minimu ta' 5 % tal-baġit 
kofinanzjat totali fil-programm ta' żvilupp rurali.  Fid-dawl tal-kriżi tal-età li fiha jinsab is-
settur agrikolu Ewropew, huwa kruċjali li l-Istati Membri jittrattaw din il-kwistjoni strutturali 
bħala prijorità u jtejbu l-livell ta' sforz li jsir matul l-aħħar perjodu ta' programmazzjoni, fil-
perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid.

Emenda 1982
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Minimu ta' 5 % tal-baġit kofinanzjat 
totali tal-programm ta' żvilupp rurali jkun 
irriservat għall-miżuri għall-bdiewa 
żgħażagħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kriżi tal-età li jinsab fiha s-settur agrikolu Ewropew, huwa importanti li l-Istati 
Membri jtejbu l-livell ta' sforz għall-bdiewa żgħażagħ fil-perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid.

Emenda 1983
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mill-inqas 3 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR għall-programm ta' 
żvilupp rurali tkun irriservata għall-
attivitajiet u għall-programmi fl-ambitu 
tal-Artikolu 34 dwar il-benessri tal-
annimali.

Or. en

Emenda 1984
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Nefqa kkofinanzjata mill-FAEŻR 
m'għandhiex tkun ikkofinanzjata permezz 
ta' kontribuzzjoni mill-Fondi Strutturali, 
il-Fond ta' Koeżjoni jew kwalunkwe 
strument finanzjarju ieħor tal-Unjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 1985
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Nefqa kkofinanzjata mill-FAEŻR 
m'għandhiex tkun ikkofinanzjata permezz 
ta' kontribuzzjoni mill-Fondi Strutturali, 
il-Fond ta' Koeżjoni jew kwalunkwe 
strument finanzjarju ieħor tal-Unjoni.

imħassar

Or. de
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Emenda 1986
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-kontribuzzjoni nazzjonali għan-
nefqa pubblika eliġibbli tista' tkun 
sostitwita u/jew supplementata permezz ta' 
kontribuzzjonijiet privati. Dan ma 
japplikax fir-rigward tal-miżuri fl-ambitu 
tal-Artikoli 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 u 36, 
Kapitolu IV tat-Titolu III, tat-Titolu IV 
jew l-Artikoli 61, 62 u 63.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri relatati mal-edukazzjoni u mal-għarfien, in-networking, l-innovazzjoni u l-
prestazzjoni tal-azjendi agrikoli, li jħallu effett speċjali fuq l-ambjent u l-klima, għandhom 
ikunu kwistjoni pubblika u mhux suġġetti għall-influwenza tal-finanzjamenti privati.

Emenda 1987
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri jistgħu, jekk jixtiequ, 
jiddeċiedu jissostitwixxu l-kontribuzzjoni 
nazzjonali għan-nefqa pubblika eliġibbli 
b'kontribuzzjonijiet privati.

Or. pt
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Emenda 1988
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. In-nefqa pubblika fl-għajnuna lill-
intrapriżi għandha tikkonforma mal-limiti 
tal-għajnuna stabbiliti fir-rigward tal-
għajnuna mill-Istat, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprovdix mod ieħor.

7. Nefqa kofinanzjata mill-FAEŻR ma 
għandhiex tkun kofinanzjata permezz ta' 
kontribuzzjoni mill-Fondi Strutturali, il-
Fond ta' Koeżjoni jew kwalunkwe 
strument finanzjarju ieħor tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1989
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 66 imħassar
Finanzjament għal proġetti 
b'kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni
Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 
għandhom jiġu riservati għal proġetti li 
jipprovdu kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni rilevanti għall-produttività u 
s-sostenibbiltà agrikola, inklużi l-
mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih.

Or. en

Emenda 1990
Mariya Gabriel
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Proposta għal regolament
Artikolu 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 66 imħassar
Finanzjament għal proġetti 
b'kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni
Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 
għandhom jiġu riservati għal proġetti li 
jipprovdu kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni rilevanti għall-produttività u 
s-sostenibbiltà agrikola, inklużi l-
mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih.

Or. bg

Emenda 1991
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Finanzjament għal proġetti 
b'kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni

Finanzjament għal proġetti 
b'kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni, ħolqien ta' impjiegi u 
trasferiment ġenerazzjonali

Or. es

Emenda 1992
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Finanzjament għal proġetti 
b'kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni

Finanzjament għal proġetti 
b'kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni u ħolqien ta' impjiegi

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li jintużaw l-fondi li ġejjin mil-limiti massimi mhux biss għall-proġetti 
ta' innovazzjoni iżda wkoll għall-operazzjonijiet marbuta mal-ħolqien ta' impjiegi u mat-
trasferiment ġenerazzjonali, konformement mal-istrateġija Ewropa 2020.

Emenda 1993
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 
għandhom jiġu riservati għal proġetti li 
jipprovdu kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni rilevanti għall-produttività u 
s-sostenibbiltà agrikola, inklużi l-
mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih.

imħassar

Or. it

Emenda 1994
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 
għandhom jiġu riservati għal proġetti li 
jipprovdu kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni rilevanti għall-produttività u 
s-sostenibbiltà agrikola, inklużi l-
mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih.

imħassar

Or. it

Emenda 1995
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 għandhom 
jiġu riservati għal proġetti li jipprovdu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni rilevanti għall-produttività u 
s-sostenibbiltà agrikola, inklużi l-
mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih.

Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 jintużaw 
għall-attivitajiet konformement mal-
istrateġija adottata mill-Istati Membri, 
b'kunsiderazzjoni tal-ħolqien ta' impjiegi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-riferiment għall-użu tal-fondi miksuba mil-limiti massimi huwa emendat, billi nħass li l-
Istat Membru għandu jkun responsabbli mid-deċiżjoni dwar id-destinazzjoni ta' dan l-
ammont.

Emenda 1996
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 għandhom 
jiġu riservati għal proġetti li jipprovdu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni rilevanti għall-produttività u 
s-sostenibbiltà agrikola, inklużi l-
mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih.

Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 jintużaw 
għall-attivitajiet konformement mal-
istrateġija adottata mill-Istati Membri.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-riferiment għall-użu tal-fondi miksuba mil-limiti massimi huwa emendat, billi nħass li l-
Istat Membru għandu jkun responsabbli mid-deċiżjoni dwar id-destinazzjoni ta' dan l-
ammont.

Emenda 1997
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 għandhom 
jiġu riservati għal proġetti li jipprovdu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni rilevanti għall-produttività u 
s-sostenibbiltà agrikola, inklużi l-
mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih.

Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 għandhom 
jiġu riservati għal proġetti li jipprovdu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni rilevanti għall-produttività u 
s-sostenibbiltà agrikola, inklużi l-
mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima u/jew l-
adattament għalih, u għall-operazzjonijiet 
li jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' 
impjiegi f'żoni rurali jew l-integrazzjoni 
taż-żgħażagħ fis-settur.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Barra milli jintużaw għall-innovazzjoni, il-fondi miksuba mil-limiti massimi għandhom 
jippromwovu l-impjiegi u t-trasferiment ġenerazzjonali konformement mal-istrateġija 
Ewropa 2020.

Emenda 1998
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 għandhom 
jiġu riservati għal proġetti li jipprovdu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni rilevanti għall-produttività u 
s-sostenibbiltà agrikola, inklużi l-
mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih.

Il-fondi trasferiti lill-FAEŻR bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012 għandhom 
jiġu riservati għal proġetti li jipprovdu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-
innovazzjoni rilevanti għall-produttività u 
s-sostenibbiltà agrikola, inklużi l-
mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima u/jew l-
adattament għaliha. Il-miżuri ta' 
innovazzjoni għandhom ukoll 
jikkontribwixxu għat-titjib tas-
sostenibbiltà ambjentali tal-biedja u tal-
katina alimentari u f'ebda każ ma 
għandhom jagħmlu ħsara lill-objettivi 
ambjentali tal-PAK jew il-ksib ta' riżultati 
ambjentali tajbin ta' miżuri oħrajn.

Or. en

Emenda 1999
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nefqa għandha tkun eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-FAEŻR biss meta tkun 
imġarrba għal operazzjonijiet li ġew deċiżi 

In-nefqa għandha tkun eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-FAEŻR biss meta tkun 
imġarrba għal operazzjonijiet li ġew deċiżi 
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mill-Awtorità ta' Ġestjoni tal-programm 
inkwistjoni jew taħt ir-responsabbiltà 
tagħha, skont il-kriterji tal-għażla 
msemmija fl-Artikolu 49.

mill-Awtorità ta' Ġestjoni tal-programm 
inkwistjoni jew taħt ir-responsabbiltà 
tagħha, skont il-kriterji tal-għażla 
msemmija fl-Artikolu 49, għajr għall-
proposti ppreżentati matul il-perjodu ta' 
tranżizzjoni bejn iż-żewġ programmi, bil-
għan li tiġi evitata kwalunkwe 
interruzzjoni li aktarx tostakola l-
investiment.

Or. pt

Emenda 2000
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pagamenti minn benefiċjarji 
għandhom ikunu appoġġjati minn fatturi u 
dokumenti li jagħtu prova tal-pagament.
Meta dan ma jkunx jista' jsir, il-pagamenti 
għandhom jiġu appoġġjati b'dokumenti ta' 
valur ta' prova ekwivalenti, minbarra 
għall-forom ta' appoġġ taħt l-
Artikolu 57(1)(b), (c) u (d) tar-
Regolament (UE) [CSF/2012].

4. Minbarra għall-forom ta' appoġġ skont 
l-Artikolu 57(1)(b), (c) u (d) tar-
Regolament (UE) [CSF/2012], il-
pagamenti minn benefiċjarji għandhom 
ikunu appoġġjati minn fatturi u dokumenti 
li jagħtu prova tal-pagament. Meta dan ma 
jkunx jista' jsir, il-pagamenti għandhom 
jiġu appoġġjati b'dokumenti ta' valur ta' 
prova ekwivalenti.

Or. it

Emenda 2001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Minkejja l-Artikolu 59(3)(a) tar-
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Regolament (UE) Nru [CSF/2012], il-
kontribuzzjoni mill-FAEŻR tista' ssir 
f'forma differenti minn assistenza diretta 
mhux rimborsabbli. Id-dispożizzjonijiet 
għall-implimentazzjoni se jiġu deċiżi 
skont il-proċedura.

Or. es

Ġustifikazzjoni

En el ámbito común a todas las medidas de ayuda a operaciones de inversión, nose incorpora 
la posibilidad de bonificación de los préstamos correspondientes.Esta opción, que 
habitualmente se incluye en el reglamento de disposiciones deaplicación, se ha utilizado en 
los últimos periodos de programación de lasmedidas de modernización de explotaciones 
agrarias y las de primera instalaciónde jóvenes agricultores (en este caso, se incorpora 
incluso un incremento de laintensidad de ayuda).Además, en el contexto de crisis actual, 
también las industrias agroalimentariassufren la falta de financiación para sus inversiones. 
Sería importante que seconsiderara la posibilidad de la bonificación de intereses también 
para larealización de las inversiones de mejora en la transformación de los 
productosagroalimentarios.

Emenda 2002
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Minkejja l-Artikolu 59(3)(a) tar-
Regolament (UE) Nru [CSF/2012], l-
interessi mħallsa f'każ ta' self marbut 
mal-investimenti f'assi fiżiċi huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-FAEŻR, bil-
kundizzjoni li ma jinqabiżx il-perċentwal 
massimu tal-għajnuna.

Or. es

Emenda 2003
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos
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Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) VAT mhux rekuperabbli, meta 
tinżamm ġenwinament u definittivament 
minn benefiċjarji aħħarija.

Or. it

Emenda 2004
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjonijiet in natura fil-forma 
ta' provvediment ta' xogħlijiet, oġġetti, 
servizzi, art u proprjetà immobbli li 
għalihom ma sar l-ebda ħlas bi flus 
kontanti u li huma apoġġjati minn fatturi 
u dokumenti oħra li għandhom valur 
ġustifikattiv ekwivalenti, jistgħu jkunu 
eliġibbli għall-appoġġ sakemm ikunu 
ssodisfati l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 59 
tar-Regolament (UE) Nru [CSF/2012].

3. Ix-xogħol li jsir abbażi tal-ħin u l-
materjal mill-benefiċjarji aħħarija, bħala 
parti mill-miżuri tal-iżvilupp rurali, bl-użu 
tal-ħaddiema, tal-materjali u tat-tagħmir 
tal-impriża, għandu jkun eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-FAEŻR; f'każijiet 
bħal dawn, l-ammont tan-nefqa għandu 
jiġi kkalkulat abbażi ta' lista ta' prezzijiet 
għad-diversi xogħlijiet imwettqa.

Or. it

Emenda 2005
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
miżuri kollha għall-iżvilupp rurali li 
jkollhom l-intenzjoni li jimplimentaw 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
miżuri kollha għall-iżvilupp rurali li 
jkollhom l-intenzjoni li jimplimentaw 
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ikunu verifikabbli u kontrollabbli. Għal 
dan il-għan, l-Awtorità ta' Ġestjoni u l-
aġenzija tal-pagamenti ta' kull programm 
għall-iżvilupp rurali għandhom jipprovdu 
valutazzjoni ex ante tal-verifikabbiltà u l-
kontrollabbiltà tal-miżuri li għandhom 
jiġu inklużi fil-programm ta' żvilupp 
rurali. L-Awtorità ta' Ġestjoni u l-
aġenzija tal-pagamenti għandhom iwettqu 
wkoll il-valutazzjoni tal-verifikabbiltà u l-
kontrollabbiltà tal-miżuri waqt l-
implimentazzjoni tal-programm ta' 
żvilupp rurali. Il-valutazzjoni ex ante u l-
valutazzjoni waqt il-perjodu tal-
implimentazzjoni għandhom jikkunsidraw 
ir-riżultati tal-kontrolli fil-perjodu tal-
ipprogrammar preċedenti u dak kurrenti. 
Meta l-valutazzjoni tiżvela li r-rekwiżiti 
tal-verifikabbiltà u l-kontrollabbiltà ma 
jkunux ġew sodisfati, il-miżuri 
kkonċernati għandhom jiġu aġġustati 
skont dan

ikunu verifikabbli u kontrollabbli.

Or. it

Emenda 2006
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
miżuri kollha għall-iżvilupp rurali li 
jkollhom l-intenzjoni li jimplimentaw
ikunu verifikabbli u kontrollabbli. Għal 
dan il-għan, l-Awtorità ta' Ġestjoni u l-
aġenzija tal-pagamenti ta' kull programm 
għall-iżvilupp rurali għandhom jipprovdu 
valutazzjoni ex ante tal-verifikabbiltà u l-
kontrollabbiltà tal-miżuri li għandhom jiġu 
inklużi fil-programm ta' żvilupp rurali. L-
Awtorità ta' Ġestjoni u l-aġenzija tal-
pagamenti għandhom iwettqu wkoll il-
valutazzjoni tal-verifikabbiltà u l-

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 
permezz ta' miżuri xierqa ta' divulgazzjoni 
tal-qagħda tal-introjtu u tan-nefqa tal-
benefiċjarji tal-appoġġ mill-FAEŻR, li l-
miżuri kollha għall-iżvilupp rurali li 
jkollhom l-intenzjoni li jimplimentaw 
ikunu verifikabbli u kontrollabbli. Għal 
dan il-għan, l-Awtorità ta' Ġestjoni u l-
aġenzija tal-pagamenti ta' kull programm 
għall-iżvilupp rurali għandhom jipprovdu 
valutazzjoni ex ante tal-verifikabbiltà u l-
kontrollabbiltà tal-miżuri li għandhom jiġu 
inklużi fil-programm ta' żvilupp rurali. L-
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kontrollabbiltà tal-miżuri waqt l-
implimentazzjoni tal-programm ta' żvilupp 
rurali. Il-valutazzjoni ex ante u l-
valutazzjoni waqt il-perjodu tal-
implimentazzjoni għandhom jikkunsidraw 
ir-riżultati tal-kontrolli fil-perjodu tal-
ipprogrammar preċedenti u dak kurrenti. 
Meta l-valutazzjoni tiżvela li r-rekwiżiti 
tal-verifikabbiltà u l-kontrollabbiltà ma 
jkunux ġew sodisfati, il-miżuri kkonċernati 
għandhom jiġu aġġustati skont dan

Awtorità ta' Ġestjoni u l-aġenzija tal-
pagamenti għandhom iwettqu wkoll il-
valutazzjoni tal-verifikabbiltà u l-
kontrollabbiltà tal-miżuri waqt l-
implimentazzjoni tal-programm ta' żvilupp 
rurali. Il-valutazzjoni ex ante u l-
valutazzjoni waqt il-perjodu tal-
implimentazzjoni għandhom jikkunsidraw 
ir-riżultati tal-kontrolli fil-perjodu tal-
ipprogrammar preċedenti u dak kurrenti. 
Meta l-valutazzjoni tiżvela li r-rekwiżiti
tal-verifikabbiltà u l-kontrollabbiltà ma 
jkunux ġew sodisfati, il-miżuri kkonċernati 
għandhom jiġu aġġustati skont dan

Or. de

Emenda 2007
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jiggarantixxu 
separazzjoni ċara bejn l-operazzjonijiet ta' 
kontroll u ta' pagament, bil-għan li tiġi 
impedita kwalunkwe sovrappożizzjoni tal-
funzjonijiet ta' kontroll u ta' pagament fi 
ħdan l-istess proċedura. 

Or. pt

Emenda 2008
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-benefiċjarji tal-operazzjonijiet, 
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minkejja l-Artikolu 42(2), jistgħu jitolbu l-
ħlas ta' pagament akkont bil-quddiem sa 
massimu sa 50 % tal-valur tal-investiment 
jew tal-għajnuna pubblika mill-aġenziji 
tal-pagamenti kompetenti jekk dik il-
possibbiltà tkun inkluża fil-programm ta' 
żvilupp rurali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tal-emenda 34.

Emenda 2009
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istat Membru jista', għall-
programm operattiv, jaħtar awtorità ta' 
ġestjoni li taġixxi wkoll bħala awtorità ta' 
ċertifikazzjoni.

Or. fr

Emenda 2010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, erba' 
darbiet f'sena, dejta indikattiva rilevanti 
dwar l-operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, darba
f'sena, data indikattiva rilevanti dwar l-
operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inkluża l-informazzjoni 
dwar l-indikaturi tal-eżiti u finanzjarji;
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proġett;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Rapport li jingħata erba' darbiet fis-sena jwassal għal żieda tal-burokrazija, li tmur kontra 
kull sforz ta' semplifikazzjoni.

Emenda 2011
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, erba' 
darbiet f'sena, dejta indikattiva rilevanti 
dwar l-operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-
proġett;

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, darba
f'sena, data indikattiva rilevanti dwar l-
operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inkluża l-informazzjoni 
dwar l-indikaturi tal-eżiti u finanzjarji;

Or. en

Emenda 2012
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, erba' 
darbiet f'sena, dejta indikattiva rilevanti 
dwar l-operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-
proġett;

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, darba
f'sena, data indikattiva rilevanti dwar l-
operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-
proġett;

Or. it
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Emenda 2013
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, erba' 
darbiet f'sena, dejta indikattiva rilevanti 
dwar l-operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-
proġett;

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, darba
f'sena, data indikattiva rilevanti dwar l-
operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-
proġett;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi li d-data tiġi fornita lill-Kummissjoni darba f'sena, bil-għan li 
jittaffa l-piż amministrattiv fuq l-awtoritajiet ta' ġestjoni.

Emenda 2014
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, erba' 
darbiet f'sena, dejta indikattiva rilevanti 
dwar l-operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-
proġett;

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, darba
f'sena, data indikattiva rilevanti dwar l-
operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-
proġett;

Or. en

Emenda 2015
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos
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Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, erba' 
darbiet f'sena, dejta indikattiva rilevanti 
dwar l-operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-
proġett;

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, darba
f'sena, data indikattiva rilevanti dwar l-
operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-
proġett;

Or. es

Emenda 2016
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, erba' 
darbiet f'sena, dejta indikattiva rilevanti 
dwar l-operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-
proġett;

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, darba
f'sena, data indikattiva rilevanti dwar l-
operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-
proġett;

Or. es

Emenda 2017
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, erba' 
darbiet f'sena, dejta indikattiva rilevanti 
dwar l-operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-

(b) tipprovdi lill-Kummissjoni, darba
f'sena, data indikattiva rilevanti dwar l-
operazzjonijiet magħżula għall-
finanzjament, inklużi l-karatteristiċi 
ewlenin tal-benefiċjarju kif ukoll tal-
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proġett; proġett;

Or. en

Emenda 2018
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) tfassal u, ladarba approvati, tapplika 
proċeduri u kriterji xierqa ta' selezzjoni li:
– ikunu mhux diskriminatorji u 
trasparenti;
– iqisu l-prinċipji ġenerali stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8 [CSP/2012];

Or. de

Emenda 2019
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta Stat Membru jkollu aktar minn 
programm wieħed, jista' jinħatar korp ta' 
koordinament biex, tal-anqas, 
jiggarantixxi l-konsistenza fil-ġestjoni tal-
fondi u jagħmilha ta' ħolqa bejn il-
Kummissjoni l-awtoritajiet ta' ġestjoni
nazzjonali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Kif tipproponi l-premessa 5 tar-Regolament 1290/2005 dwar il-finanzjament tal-politika 
agrikola komuni, huwa importanti li jingħaraf il-bżonn ta' korp li jikkoordina l-aġenziji tal-
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pagamenti.

Emenda 2020
Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato Adrover, 
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta Stat Membru jkollu aktar minn 
programm wieħed, jista' jinħatar korp ta' 
koordinament biex, tal-anqas, 
jiggarantixxi l-konsistenza fil-ġestjoni tal-
fondi u jagħmilha ta' ħolqa bejn il-
Kummissjoni l-awtoritajiet ta' ġestjoni 
nazzjonali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissejjes fuq il-premessa 5 tar-Regolament 1290/2005 dwar il-finanzjament tal-
politika agrikola komuni għall-perjodu 2007-2013, li tipprevedi l-eżistenza ta' korp biex 
jikkoordina l-aġenziji tal-pagamenti.

Emenda 2021
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtorità ta' ġestjoni tiggarantixxi li 
l-għajnuna mogħtija tirrispetta r-regoli 
Ewropej fil-qasam tal-kompetizzjoni u ma 
toħloq l-ebda distorsjoni tal-kompetizzjoni 
bejn attivitajiet identiċi mwettqa minn 
operaturi agrikoli u mhux agrikoli.

Or. fr
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Emenda 2022
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità ma' dan it-Titoli, għandha 
titfassal sistema komuni ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni b'kooperazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri u għandha 
tiġi adottata mill-Kummissjoni permezz ta'
atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

F'konformità ma' dan it-Titoli, għandha 
titfassal sistema komuni ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni b'kooperazzjoni bejn il-
Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-
Istati Membri. Lill-Kummissjoni 
jingħataw is-setgħat li tadotta atti delegati 
għal dan il-għan skont l-Artikolu 90.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din mhijiex deċiżjoni purament ta' natura teknika.

Emenda 2023
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità ma' dan it-Titoli, għandha 
titfassal sistema komuni ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni b'kooperazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri u għandha 
tiġi adottata mill-Kummissjoni permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 91.

F'konformità ma' dan it-Titoli, għandha 
titfassal sistema komuni ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni, li għandha tinkludi 
integrazzjoni tal-ġeneru, b'kooperazzjoni 
bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri u 
għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni 
adottati skont il-proċedura ta' eżami
msemmija fl-Artikolu 91.

Or. es
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Emenda 2024
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tiġi speċifikata lista ta' 
indikaturi komuni marbuta mas-sitwazzjoni 
inizjali kif ukoll mal-eżekuzzjoni 
finanzjarja, l-eżiti, ir-riżultati u l-impatt u
tal-programm u li tkun applikabbli għal 
kull programm fis-sistema ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni provduti fl-Artikolu 74 biex 
tkun tista' ssir l-aggregazzjoni tad-dejta fil-
livell tal-Unjoni.

1. Għandha tiġi speċifikata lista ta' 
indikaturi komuni marbuta mas-sitwazzjoni 
inizjali kif ukoll mal-eżekuzzjoni 
finanzjarja, l-eżiti u r-riżultati tal-
programm u li tkun applikabbli għal kull 
programm fis-sistema ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni provduti fl-Artikolu 74 biex 
tkun tista' ssir l-aggregazzjoni tad-data fil-
livell tal-Unjoni..

Or. de

Emenda 2025
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-indikaturi komuni għandhom ikunu 
marbuta mal-istruttura u l-għanijiet tal-
politika ta' żvilupp rurali u għandhom 
jippermettu l-valutazzjoni tal-progress, l-
effiċjenza u l-effikaċja tal-
implimentazzjoni tal-politika abbażi tal-
għanijiet u l-miri fil-livell tal-Unjoni, 
nazzjonali u tal-programm.

2. L-indikaturi komuni għandhom ikunu 
bbażati fuq data aċċessibbli, marbuta mal-
istruttura u l-għanijiet tal-politika ta' 
żvilupp rurali u għandhom jippermettu l-
valutazzjoni tal-progress, l-effiċjenza u l-
effikaċja tal-implimentazzjoni tal-politika 
abbażi tal-għanijiet u l-miri fil-livell tal-
Unjoni, nazzjonali u tal-programm. L-
indikaturi komuni tal-impatt għandhom 
ikunu bbażati fuq data disponibbli 
pubblikament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tillimita l-ambitu tad-dispożizzjoni ħalli tissemplifika l-
implimentazzjoni u tnaqqas il-piżijiet amministrattivi. Għandhom ikunu limitati r-rekwiżiti 
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għall-għoti ta' data għall-indikaturi komuni marbuta max-xenarju bażi u mal-eżekuzzjoni 
finanzjarja, l-eżiti, ir-riżultati u l-impatti tal-programmi.

Emenda 2026
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-indikaturi komuni għandhom ikunu 
marbuta mal-istruttura u l-għanijiet tal-
politika ta' żvilupp rurali u għandhom 
jippermettu l-valutazzjoni tal-progress, l-
effiċjenza u l-effikaċja tal-
implimentazzjoni tal-politika abbażi tal-
għanijiet u l-miri fil-livell tal-Unjoni, 
nazzjonali u tal-programm.

2. L-indikaturi komuni, li jridu jkunu 
bbażati fuq data disponibbli, għandhom 
ikunu marbuta mal-istruttura u l-għanijiet 
tal-politika ta' żvilupp rurali u għandhom 
jippermettu l-valutazzjoni tal-progress, l-
effiċjenza u l-effikaċja tal-
implimentazzjoni tal-politika abbażi tal-
għanijiet u l-miri fil-livell tal-Unjoni, 
nazzjonali u tal-programm.

Or. fr

Emenda 2027
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-benefiċjarji tal-appoġġ skont il-miżuri 
għall-iżvilupp rurali u l-gruppi tal-azzjoni 
lokali għandhom jimpenjaw ruħhom li 
jipprovdu lill-Awtorità ta' Ġestjoni u/jew 
evalwaturi maħtura jew korpi oħra delegati 
li jwettqu funzjonijiet għan-nom tagħhom, 
l-informazzjoni kollha meħtieġa li 
tippermetti l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 
tal-programm, b'mod partikolari biex 
jintlaħqu għanijiet u prijoritajiet speċifikati.

Il-benefiċjarji tal-appoġġ skont il-miżuri 
għall-iżvilupp rurali u l-gruppi tal-azzjoni 
lokali għandhom jimpenjaw ruħhom li 
jipprovdu lill-Awtorità ta' Ġestjoni u/jew 
evalwaturi maħtura jew korpi oħra delegati 
li jwettqu funzjonijiet għan-nom tagħhom, 
l-informazzjoni kollha meħtieġa li 
tippermetti l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 
tal-programm, b'mod partikolari biex 
jintlaħqu għanijiet u prijoritajiet speċifikati, 
filwaqt li jiġu rispettati d-drittijiet definiti 
legalment ta' kunfidenzjalità u ta' 
protezzjoni tad-data personali.
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Or. pt

Emenda 2028
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità ta' Ġestjoni u l-Kumitat 
għall-Monitoraġġ previsti fl-Artikolu 41
tar-Regolament (UE) Nru [CSF/2012] 
għandhom jissorveljaw il-kwalità tal-
implimentazzjoni tal-programm.

1. L-Awtorità ta' Ġestjoni u l-Kumitat 
għall-Monitoraġġ previsti fl-Artikoli 41 
u 42 tar-Regolament (UE) Nru [CSF/2012] 
għandhom jissorveljaw il-kwalità tal-
implimentazzjoni tal-programm.

Or. de

Emenda 2029
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità ta' Ġestjoni u l-Kumitat 
għall-Monitoraġġ għandhom iwettqu l-
monitoraġġ ta' kull programm ta' żvilupp 
rurali permezz ta' indikaturi finanzjarji, tal-
eżitu u tal-miri.

2. L-Awtorità ta' Ġestjoni u l-Kumitat 
għall-Monitoraġġ għandhom iwettqu l-
monitoraġġ ta' kull programm ta' żvilupp 
rurali permezz ta' indikaturi finanzjarji, tal-
eżitu, tal-impatt, u tal-miri.

Or. en

Emenda 2030
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru jiddeċiedi l-kompożizzjoni 
ta' kull kumitat, li jinkludi:
(a) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali u 
lokali u awtoritajiet pubbliċi oħrajn;
(b) l-imsieħba ekonomiċi u soċjali;
(c) kwalunkwe korp ieħor adatt li 
jirrappreżenta s-soċjetà ċivili, l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
inklużi l-organizzazzjonijiet ambjentali, u 
l-korpi responsabbli għall-promozzjoni 
tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kompożizzjoni tal-kumitati ta' monitoraġġ għandha tkun speċifikata aktar biċ-ċar, u l-atturi 
ekonomiċi u soċjali jkunu inklużi bħala membri sħaħ.

Emenda 2031
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandu jiġi kkonsultat u għandu jagħti 
opinjoni, fi żmien erba' xhur mid-deċiżjoni 
li tapprova l-programm, dwar il-kriterji tal-
għażla għal operazzjonijiet iffinanzjati. Il-
kriterji tal-għażla għandhom jiġu riveduti 
skont il-ħtiġijiet tal-ipprogrammar;

(a) għandu jiddeċiedi, fi żmien erba' xhur 
mid-deċiżjoni li tapprova l-programm, 
dwar il-kriterji tal-għażla għal 
operazzjonijiet iffinanzjati. Il-kriterji tal-
għażla għandhom jiġu riveduti skont il-
ħtiġijiet tal-ipprogrammar;

Or. de

Emenda 2032
Karin Kadenbach
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Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandu jeżamina l-attivitajiet u l-eżiti 
relatati mal-pjan ta' evalwazzjoni tal-
programm;

(b) għandu jeżamina u japprova l-
attivitajiet u l-eżiti relatati mal-pjan ta' 
evalwazzjoni tal-programm;

Or. de

Emenda 2033
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandu jeżamina l-attivitajiet u l-eżiti 
relatati mal-pjan ta' evalwazzjoni tal-
programm;

(b) għandu jeżamina l-pjan ta' 
evalwazzjoni ppreżentat mill-Awtorità ta' 
Ġestjoni u l-progress fl-implimentazzjoni 
tiegħu.

Or. en

Emenda 2034
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandu jeżamina l-azzjonijiet fil-
programm relatati mal-issodisfar tal-
kundizzjonalitajiet ex ante;

(c) għandu jeżamina u japprova l-
azzjonijiet fil-programm relatati mal-
issodisfar tal-kundizzjonalitajiet ex ante;

Or. de
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Emenda 2035
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għandu jqis u japprova r-rapporti ta' 
implimentazzjoni annwali qabel ma 
jintbagħtu lill-Kummissjoni.

(e) għandu jqis u joħroġ opinjoni dwar ir-
rapporti ta' implimentazzjoni annwali 
qabel ma jintbagħtu lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 2036
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Mejju 2016 u sal-31 ta' Mejju
ta' kull sean sussegwenti sa u inkluża l-
2023, l-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' żvilupp rurali fis-sena 
kalendarja ta' qabel. Ir-rapport sottomess 
fl-2016 għandu jkopri s-snin kalendarji
2014 u 2015.

1. Sat-30 ta' Ġunju 2016 u sat-30 ta' 
Ġunju ta' kull sena sussegwenti sa u 
inkluża l-2022, l-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' żvilupp rurali fis-sena 
kalendarja ta' qabel. L-Istat Membru 
jippreżenta r-rapport ta' implimentazzjoni 
definittiv sal-31 Diċembru 2023. Ir-rapport 
sottomess fl-2016 għandu jkopri s-snin 
kalendarji 2014 u 2015.

Or. en

Emenda 2037
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Mejju 2016 u sal-31 ta' Mejju
ta' kull sean sussegwenti sa u inkluża l-
2023, l-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' żvilupp rurali fis-sena 
kalendarja ta' qabel. Ir-rapport sottomess 
fl-2016 għandu jkopri s-snin kalendarji 
2014 u 2015.

1. Sat-30 ta' Ġunju 2016 u sat-30 ta' 
Ġunju ta' kull sena sussegwenti sa u 
inkluża l-2023, l-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' żvilupp rurali fis-sena 
kalendarja ta' qabel. Ir-rapport sottomess 
fl-2016 għandu jkopri s-snin kalendarji 
2014 u 2015.

Or. it

Emenda 2038
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Mejju 2016 u sal-31 ta' Mejju
ta' kull sean sussegwenti sa u inkluża l-
2023, l-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' żvilupp rurali fis-sena 
kalendarja ta' qabel. Ir-rapport sottomess 
fl-2016 għandu jkopri s-snin kalendarji 
2014 u 2015.

1. Sat-30 ta' Ġunju 2016 u sat-30 ta' 
Ġunju ta' kull sena sussegwenti sa u 
inkluża l-2023, l-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' żvilupp rurali fis-sena 
kalendarja ta' qabel. Ir-rapport sottomess 
fl-2016 għandu jkopri s-snin kalendarji 
2014 u 2015.

Or. de

Emenda 2039
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Mejju 2016 u sal-31 ta' Mejju 1. Sat-30 ta' Ġunju 2016 u sat-30 ta' 
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ta' kull sean sussegwenti sa u inkluża l-
2023, l-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' żvilupp rurali fis-sena 
kalendarja ta' qabel. Ir-rapport sottomess 
fl-2016 għandu jkopri s-snin kalendarji 
2014 u 2015.

Ġunju ta' kull sena sussegwenti sa u 
inkluża l-2023, l-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' żvilupp rurali fis-sena 
kalendarja ta' qabel. Ir-rapport sottomess 
fl-2016 għandu jkopri s-snin kalendarji 
2014 u 2015.

Or. en

Emenda 2040
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Mejju 2016 u sal-31 ta' Mejju
ta' kull sean sussegwenti sa u inkluża l-
2023, l-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' żvilupp rurali fis-sena 
kalendarja ta' qabel. Ir-rapport sottomess 
fl-2016 għandu jkopri s-snin kalendarji 
2014 u 2015.

1. Sat-30 ta' Ġunju 2016 u sat-30 ta' 
Ġunju ta' kull sena sussegwenti sa u 
inkluża l-2023, l-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' żvilupp rurali fis-sena 
kalendarja ta' qabel. Ir-rapport sottomess 
fl-2016 għandu jkopri s-snin kalendarji 
2014 u 2015.

Or. en

Emenda 2041
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tipprovdi l-
elementi li għandhom jiġu inklużi fl-
evalwazzjoni ex ante u ex post, imsemmija 
fl-Artikoli 48 u 50 tar-Regolament (UE) 

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 dwar l-elementi li għandhom 
jiġu inklużi fl-evalwazzjoni ex ante u ex 
post, imsemmija fl-Artikoli 48 u 50 tar-
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Nru [CSF/2012] u tistabbilixxi r-rekwiżiti 
minimi għall-pjan ta' evalwazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 49 tar-Regolament 
(UE) Nru [CSF/2012]. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91.

Regolament (UE) Nru [CSF/2012] u 
tistabbilixxi r-rekwiżiti minimi għall-pjan 
ta' evalwazzjoni msemmi fl-Artikolu 49 
tar-Regolament (UE) Nru [CSF/2012].

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din mhijiex deċiżjoni purament ta' natura teknika.

Emenda 2042
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni twettaq evalwazzjonijiet 
ex post f'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Istati Membri u l-awtoritajiet ta' ġestjoni.

Or. en

Emenda 2043
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għajnuna mill-Istat Għajnuna mill-Istat fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-Trattat

Or. es
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Emenda 2044
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikoli 107, 108 u 109 tat-Trattat 
m'għandhomx japplikaw għal pagamenti 
magħmula mill-Istati Membri skont, u 
f'konformità ma' dan ir-Regolament, jew 
għal finanzjament nazzjonali addizzjonali 
msemmi fl-Artikolu 89, fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-Trattat.

2. L-Artikoli 107, 108 u 109 tat-Trattat 
m'għandhomx japplikaw għal pagamenti 
magħmula mill-Istati Membri skont, u 
f'konformità ma' dan ir-Regolament, jew 
għal finanzjament nazzjonali addizzjonali 
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 
tat-Trattat u tal-Artikoli 22 sa 27 u 35 ta' 
dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 2045
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikoli 107, 108 u 109 tat-Trattat 
m'għandhomx japplikaw għal pagamenti 
magħmula mill-Istati Membri skont, u 
f'konformità ma' dan ir-Regolament, jew 
għal finanzjament nazzjonali addizzjonali 
msemmi fl-Artikolu 89, fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-Trattat.

2. L-Artikoli 107, 108 u 109 tat-Trattat 
m'għandhomx japplikaw għal pagamenti 
magħmula mill-Istati Membri skont, u 
f'konformità ma' dan ir-Regolament, jew 
għal finanzjament nazzjonali addizzjonali 
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 
tat-Trattat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan it-tħassir huwa raġonevoli billi l-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-għajnuna, kif ukoll l-
intensità u l-limiti massimi tagħha, huma inklużi fir-Regolament dwar il-FAEŻR, elenkati fil-
Programmi ta' Żvilupp Rurali u awtorizzati mill-Kummissjoni.
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Emenda 2046
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikoli 107, 108 u 109 tat-Trattat 
m'għandhomx japplikaw għal pagamenti 
magħmula mill-Istati Membri skont, u 
f'konformità ma' dan ir-Regolament, jew 
għal finanzjament nazzjonali addizzjonali 
msemmi fl-Artikolu 89, fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-Trattat.

2. L-Artikoli 107, 108 u 109 tat-Trattat 
m'għandhomx japplikaw għal pagamenti 
magħmula mill-Istati Membri skont, u 
f'konformità ma' dan ir-Regolament, jew 
għal finanzjament nazzjonali addizzjonali 
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 
tat-Trattat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija koerenti mad-dispożizzjoni ġuridika u mal-funzjonament tal-għajnuna u 
tissemplifika l-proċeduri.

Emenda 2047
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta japplikaw l-Artikoli 107, 108 
u 109 tat-TFUE, il-Kummissjoni tingħata 
s-setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 fir-rigward ta' 
dispożizzjonijiet dwar l-eżenzjonijiet mir-
regoli fil-qasam tal-għajnuna tal-miżuri 
kollha b'konformità ma' dan ir-
Regolament li ma jidħlux fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-TFUE.

Or. de
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Emenda 2048
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Finanzjament nazzjonali addizzjonali Notifika ta' għajnuna mill-Istat

Or. en

Emenda 2049
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Finanzjament nazzjonali addizzjonali Għajnuna mill-Istat mhux fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-Trattat

Or. es

Emenda 2050
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Finanzjament nazzjonali addizzjonali Għajnuna mill-Istat mhux fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-Trattat

Or. es

Emenda 2051
Herbert Dorfmann
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Proposta għal regolament
Artikolu 89 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Finanzjament nazzjonali addizzjonali Finanzjament nazzjonali addizzjonali u 
għajnuna li ma tidħolx fi ħdan il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-Trattat

Or. it

Emenda 2052
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti magħmula mill-Istati 
Membri b'rabta mal-operazzjonijiet li 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
Artikolu 42 tat-Tratatt u li huma maħsuba 
li jipprovdu finanzjament addizzjonali 
għall-iżvilupp rurali li għalih jingħata l-
appoġġ tal-Unjoni, għandhom jiġu 
nnotifikati mill-Istati Membri u approvati 
mill-Kummissjoni skont dan ir-
Regolament bħala parti mill-
ipprogrammar imsemmi fl-Artikolu 7. 
Meta tivvaluta dawn il-pagamenti, il-
Kummissjoni għandha tapplika, permezz 
ta' analoġija, il-kriterji stabbiliti għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 107 tat-Trattat. 
L-Istat Membru kkonċernat m'għandux 
jagħmel il-finanzjament addizzjonali 
propost għall-iżvilupp rurali qabel ma 
jkun ġie approvat.

imħassar

Or. fr

Emenda 2053
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti magħmula mill-Istati Membri 
b'rabta mal-operazzjonijiet li jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-
Tratatt u li huma maħsuba li jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-iżvilupp 
rurali li għalih jingħata l-appoġġ tal-
Unjoni, għandhom jiġu nnotifikati mill-
Istati Membri u approvati mill-
Kummissjoni skont dan ir-Regolament 
bħala parti mill-ipprogrammar imsemmi fl-
Artikolu 7. Meta tivvaluta dawn il-
pagamenti, il-Kummissjoni għandha 
tapplika, permezz ta' analoġija, il-kriterji 
stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 tat-Trattat. L-Istat Membru 
kkonċernat m'għandux jagħmel il-
finanzjament addizzjonali propost għall-
iżvilupp rurali qabel ma jkun ġie approvat.

Il-pagamenti magħmula mill-Istati Membri 
b'rabta mal-operazzjonijiet li ma jidħlux
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 
tat-Trattat għall-iżvilupp rurali li għalih 
jingħata l-appoġġ tal-Unjoni, għandhom 
jiġu nnotifikati mill-Istati Membri u 
approvati mill-Kummissjoni skont dan ir-
Regolament bħala parti mill-ipprogrammar 
imsemmi fl-Artikolu 7. Meta tivvaluta 
dawn il-pagamenti, il-Kummissjoni 
għandha tapplika, permezz ta' analoġija, il-
kriterji stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 tat-Trattat. L-Istat Membru 
kkonċernat m'għandux jagħmel il-
finanzjament addizzjonali propost għall-
iżvilupp rurali qabel ma jkun ġie approvat.

Or. es

Emenda 2054
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti magħmula mill-Istati Membri 
b'rabta mal-operazzjonijiet li jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-
Tratatt u li huma maħsuba li jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-iżvilupp 
rurali li għalih jingħata l-appoġġ tal-
Unjoni, għandhom jiġu nnotifikati mill-
Istati Membri u approvati mill-
Kummissjoni skont dan ir-Regolament 
bħala parti mill-ipprogrammar imsemmi fl-
Artikolu 7. Meta tivvaluta dawn il-

Il-pagamenti magħmula mill-Istati Membri 
b'rabta mal-operazzjonijiet li ma jidħlux
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 
tat-Trattat għall-iżvilupp rurali li għalih 
jingħata l-appoġġ tal-Unjoni, għandhom 
jiġu nnotifikati mill-Istati Membri u 
approvati mill-Kummissjoni skont dan ir-
Regolament bħala parti mill-ipprogrammar 
imsemmi fl-Artikolu 7. Meta tivvaluta 
dawn il-pagamenti, il-Kummissjoni 
għandha tapplika, permezz ta' analoġija, il-
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pagamenti, il-Kummissjoni għandha 
tapplika, permezz ta' analoġija, il-kriterji 
stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 tat-Trattat. L-Istat Membru 
kkonċernat m'għandux jagħmel il-
finanzjament addizzjonali propost għall-
iżvilupp rurali qabel ma jkun ġie approvat.

kriterji stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 tat-Trattat. L-Istat Membru 
kkonċernat m'għandux jagħmel il-
finanzjament addizzjonali propost għall-
iżvilupp rurali qabel ma jkun ġie approvat.

Or. es

Emenda 2055
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti magħmula mill-Istati Membri 
b'rabta mal-operazzjonijiet li jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-
Tratatt u li huma maħsuba li jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-iżvilupp 
rurali li għalih jingħata l-appoġġ tal-
Unjoni, għandhom jiġu nnotifikati mill-
Istati Membri u approvati mill-
Kummissjoni skont dan ir-Regolament 
bħala parti mill-ipprogrammar imsemmi fl-
Artikolu 7. Meta tivvaluta dawn il-
pagamenti, il-Kummissjoni għandha 
tapplika, permezz ta' analoġija, il-kriterji 
stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 tat-Trattat. L-Istat Membru 
kkonċernat m'għandux jagħmel il-
finanzjament addizzjonali propost għall-
iżvilupp rurali qabel ma jkun ġie approvat.

Il-pagamenti magħmula mill-Istati Membri 
b'rabta mal-operazzjonijiet li ma jidħlux
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 
tat-Trattat għall-iżvilupp rurali li għalih 
jingħata l-appoġġ tal-Unjoni, għandhom 
jiġu nnotifikati mill-Istati Membri u 
approvati mill-Kummissjoni skont dan ir-
Regolament bħala parti mill-ipprogrammar 
imsemmi fl-Artikolu 7. Meta tivvaluta 
dawn il-pagamenti, il-Kummissjoni 
għandha tapplika, permezz ta' analoġija, il-
kriterji stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 tat-Trattat. L-Istat Membru 
kkonċernat m'għandux jagħmel il-
finanzjament addizzjonali propost għall-
iżvilupp rurali qabel ma jkun ġie approvat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jista' jintuża għas-semplifikazzjoni tal-proċessi tal-finanzjamenti għall-
għajnuna mhux agrikola għall-iżvilupp rurali, u l-programm ta' żvilupp rurali jitqies bħala 
notifika għall-iskopijiet tat-TFUE.
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Emenda 2056
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti magħmula mill-Istati Membri 
b'rabta mal-operazzjonijiet li jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-
Tratatt u li huma maħsuba li jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-iżvilupp 
rurali li għalih jingħata l-appoġġ tal-
Unjoni, għandhom jiġu nnotifikati mill-
Istati Membri u approvati mill-
Kummissjoni skont dan ir-Regolament 
bħala parti mill-ipprogrammar imsemmi fl-
Artikolu 7. Meta tivvaluta dawn il-
pagamenti, il-Kummissjoni għandha 
tapplika, permezz ta' analoġija, il-kriterji 
stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 tat-Trattat. L-Istat Membru 
kkonċernat m'għandux jagħmel il-
finanzjament addizzjonali propost għall-
iżvilupp rurali qabel ma jkun ġie approvat.

Il-pagamenti magħmula mill-Istati Membri 
b'rabta mal-operazzjonijiet li jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-
Trattat u li huma maħsuba li jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-iżvilupp 
rurali li għalih jingħata l-appoġġ tal-
Unjoni, u l-pagamenti jsiru mill-Istati 
Membri fir-rigward tal-operazzjonijiet li 
ma jidħlux fi ħdan il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-Trattat, 
għandhom jiġu nnotifikati mill-Istati 
Membri u approvati mill-Kummissjoni 
skont dan ir-Regolament bħala parti mill-
ipprogrammar imsemmi fl-Artikolu 7. 
Meta tivvaluta dawn il-pagamenti, il-
Kummissjoni għandha tapplika, permezz 
ta' analoġija, il-kriterji stabbiliti għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 107 tat-Trattat. 
L-Istat Membru kkonċernat m'għandux 
jagħmel il-finanzjament addizzjonali 
propost għall-iżvilupp rurali qabel ma jkun 
ġie approvat.

Or. it

Emenda 2057
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti magħmula mill-Istati Membri 
b'rabta mal-operazzjonijiet li jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-
Tratatt u li huma maħsuba li jipprovdu 
finanzjament addizzjonali għall-iżvilupp 

Il-pagamenti kollha magħmula mill-Istati 
Membri skont u b'konformità ma' dan ir-
Regolament, b'rabta mal-operazzjonijiet li 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
Artikolu 42 tat-Trattat għandhom jiġu 
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rurali li għalih jingħata l-appoġġ tal-
Unjoni, għandhom jiġu nnotifikati mill-
Istati Membri u approvati mill-
Kummissjoni skont dan ir-Regolament 
bħala parti mill-ipprogrammar imsemmi fl-
Artikolu 7. Meta tivvaluta dawn il-
pagamenti, il-Kummissjoni għandha 
tapplika, permezz ta' analoġija, il-kriterji
stabbiliti għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 107 tat-Trattat. L-Istat Membru 
kkonċernat m'għandux jagħmel il-
finanzjament addizzjonali propost għall-
iżvilupp rurali qabel ma jkun ġie approvat.

nnotifikati mill-Istati Membri u approvati 
mill-Kummissjoni skont dan ir-Regolament 
bħala parti mill-ipprogrammar imsemmi fl-
Artikolu 7. Meta tivvaluta dawn il-
pagamenti, il-Kummissjoni għandha 
tapplika, l-istess kriterji stabbiliti għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 107 tat-Trattat.
L-Istat Membru kkonċernat m'għandux 
jagħmel il-finanzjament propost għall-
iżvilupp rurali qabel ma jkun ġie notifikat.

Or. en

Emenda 2058
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-programm ta' żvilupp rurali 
jipprevedi strumenti li jkun fihom l-
elementi tal-għajnuniet mill-Istat, tali 
strumenti ma jkunux suġġetti għal 
notifika separata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nappellaw għall-emenda tal-leġiżlazzjoni tal-UE bil-għan li tkun evitata proċedura separata 
ta' approvazzjoni għall-istrumenti partikolari ta' appoġġ, prevista mil-lat tar-rispett tagħhom 
tal-politika ta' kompetizzjoni.

Emenda 2059
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati 
msemmija f'dan ir-Regolament għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta'
żmien mhux determinat mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati 
msemmija f'dan ir-Regolament għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta'
ħames snin li jiddekorri mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tas-setgħa delegata mhux aktar 
tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi prorogata għal 
perjodi ta' tul identiku, jekk il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill japprovaw tali 
proroga sa mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel tmiem kull perjodu.
Għal dak il-għan il-Parlament Ewropew 
jiddeċiedi b'maġġoranza tal-Membri 
tiegħu u l-Kunsill b'maġġoranza 
kwalifikata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jikkonferma b'mod attiv id-delega ta' setgħat lill-Kummissjoni 
u, f'każ ta' dubju, ma għandux jitħabat biex jerġa' jafferma d-drittijiet leġiżlattivi tiegħu.

Emenda 2060
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati
msemmija f'dan ir-Regolament għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta'
żmien mhux determinat mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Id-delega tas-setgħa msemmija f'dan ir-
Regolament għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin 
li jiddekorri minn ...*. 

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux 
aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem 



AM\909515MT.doc 169/171 PE494.481v01-00

MT

ta' dan il-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega tas-setgħa għandha tiġi prorogata 
b'mod taċitu għal perjodi ta' tul identiku, 
dment li l-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ma jopponux tali proroga sa 
mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-
tmiem ta' kull perjodu.
_____________

* Data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-pożizzjoni adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali matul 
il-proċess ta' allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 2061
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati 
msemmija f'dan ir-Regolament għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta'
żmien mhux determinat mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati 
msemmija f'dan ir-Regolament għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta'
ħames snin li jiddekorri mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
fir-rigward tas-setgħa delegata mhux 
aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem 
tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi prorogata b'mod 
taċitu għal perjodi ta' tul identiku, dment 
li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux tali proroga sa mhux aktar tard 
minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 
perjodu.

Or. de
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Emenda 2062
Marit Paulsen

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn kumitat imsejjaħ "Kumitat għall-
Iżvilupp Rurali". Dak il-Kumitat għandu 
jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn kumitat imsejjaħ "Kumitat għall-
Iżvilupp Rurali". Dak il-Kumitat għandu 
jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.
Rappreżentant nominat mill-Kumitat tar-
Reġjuni huwa assoċjat ma' dan il-
kumitat.

Or. en

Emenda 2063
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiffaċilita t-tranżizzjoni mis-sistema 
stabbilita mir-
Regolament (KE) Nru 1698/2005 għas-
sistema stabbilita minn dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati taħt l-Artikolu 90 
b'rabta mal-kundizzjonijiet li taħthom l-
appoġġ approvat mill-Kummissjoni taħt ir-
Regolament (KE) Nru 1698/2005 jista' jiġi 
integrat f'appoġġ previst taħt dan ir-
Regolament, inkluż għal assistenza teknika 
u għall-evalwazzjonijiet ex post.

(Ma tirrigwardax il-verżjoni Maltija)

Or. de

Ġustifikazzjoni

(Ma tirrigwardax il-verżjoni Maltija)
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